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Miniszterelnöki látogatás Chicagóban

Our Prime Minister in Chicago

Orbán Viktor miniszterelnök a chicagói magyarok közösségeiben járt,
s bejelentette, hogy a külföldön élõ magyar állampolgárok ezután levélben is szavazhatnak majd az országgyûlési választásokon. (4. oldal)

Prime Minister Viktor Orbán visited Hungarian communities in Chicago, and
made it known that in the future Hungarian citizens living abroad would be
able to vote at the Hungarian general elections by mail, as well. (page 4)

Világtalálkozó határtalan összefogással

A World Meeting without Borders

Ötvennyolc országból érkeztek vendégek, s mintegy huszonötezren vettek részt a II. Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozatán a határtalan összefogás szellemében – képes riportban
számolunk be olvasóinknak az eseményekrõl.
(5-15. oldal)

Almost twenty-five thousand people from fifty-eight countries took part at
the 2nd Hungarian World Meeting which lasted eight days in the spirit of
collaboration without borders - a report illustrated with pictures recalls
the events.
(pages 5-15)

Magyar kápolnaszentelés Ausztráliában

Consecrating a Hungarian Chapel in Australia

Több mint háromszáz honfitársunk zarándokolt el nemrég
Délkelet-Queensland erdõrengetegébe, a festõi Marian-völgyében
meghúzódó pálos rendi monostorhoz, az ott felépített Magyar Kápolna felszentelésére, amely Boldog Özséb esztergomi kanonok
nevét viseli.
(19. oldal)

More than three hundred of our compatriots made a pilgrimage to the
dense forests of South West Queensland, to a Paulite monastery in
the picturesque Marian Valley, to consecrate the Hungarian Chapel
having been built there. It is named after Blessed Özséb, canon of
Esztergom.
(page 19)

For the Hungarians All Over the World

A Világ Magyarságáért

At the events of the World Meeting awards have been presented for outstanding achievements made in order to
strengthen the identity and collaboration of Hungarians living all over the world, together with the "Honorary
Hungarian" title.
(pages 20-21)

A Világtalálkozó rendezvényein az összmagyarság nemzettudatának és összefogásának erõsítése érdekében végzett
kiemelkedõ munkásságáért közéleti és mûvészeti díjak
átadására, valamint a Tiszteletbeli Magyar cím odaítélésre
is sor került.
(20-21. oldal)

Székelyföld bemutatkozott

Székely Land Presented Itself

Három székelyföldi régió is bemutatkozott a Világtalálkozón, s
Gyergyószentmiklós polgármestere is megtisztelte jelenlétével
az eseményt. Valamennyien a maguk tájegységére illõ turisztikai
jellemzõket, népviseletet, gasztronómiai finomságokat jelenítették meg.
(34-35. oldal)

Three regions of Székely Land (area of Hungarians in Romania) presented themselves at the World Meeting, and even the Mayor of
Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) paid tribute to the event. All the three
regions displayed characteristic elements of the area, folk clothes and
tasty bits of gastronomy.
(pages 34-35)

Báli mulatság mezõségi királynõvel

Festivities of a Ball with the Queen from Mezõség

Az V. Magyar Világbál a hagyományok felelevenítése mellett a szórakozásnak, a táncnak is teret adott, a különféle finomságokat kínálva. A Bál
Szépe a Mezõségbõl érkezett Csorba Zsuzsanna lett.
(22-23. oldal)

The 5th Hungarian World Ball revived not only traditions, but gave opportunities to dancing and having a good time, as well. The participants could also
enjoy tasty bits of food. The Beauty Queen of the Ball was Zsuzsanna Csorba
from Mezõség (Câmpia Transilvaniei - Romania).
(pages 22-23)

Mónika, a svéd-magyar kedvenc

Mónika, a Swedish-Hungarian Favourite

Hoffman Mónikának pár évvel ezelõtt két ország magyarsága is drukkolt azért, hogy minél tovább meneteljen a Megasztár énekverseny döntõjében, s szívébe zárta a közönség. Malmõi otthonában kereste fel lapunk
munkatársa.
(37. oldal)

Some years ago Hungarians in two countries supported
Mónika Hoffman that she should be really successful at
the "Megastar" competition of songs, and she became
really popular among members of the audience. Our
correspondent has visited her in her home in Malmö.
(page 37)

Határtalan összefogás Magyarországért
Szavakba nem tudom önteni köszönetemet azért az áldozatos, önzetlen és nagyszerû munkáért, amit szervezõtársaim, a közremûködõk és a támogatók végeztek a Világtalálkozón annak érdekében, hogy Magyarországról, értékeinkrõl és teljesítményeinkrõl
kedvezõbb kép alakuljon ki szerte a nagyvilágban.
Tanka László
Ma Magyarországnak különösképpen
fõszerkesztõ
szüksége van mindenkire, aki kész tenni a magyarságért, határon innen és határon túl. Világtalálkozónk bizonyította, hogy sokan vagyunk a civilszférában is. A nyolc napos
rendezvénysorozat látogatottsága mintegy huszonötezres volt,
programjain ötvennyolc ország képviseletében regisztráltak.
Határtalan összefogás – ez volt a találkozó mottója, reményt adva, hogy viharvert, de mindent túlélõ kis nemzetünk
újra erõs lehet. Jelezvén, hogy nem csak itthon kell összefog-

nunk boldogulásunk érdekében, hanem szerte a nagyvilágban
mindenkivel, aki rokonszenvez velünk, ösztönözve õket az
együttmûködésre.
Jó volt érezni, hogy a résztvevõk tudták, az összefogás
nem csupán deklaráció és szándék kérdése, hanem azt tettekben kell mérni. A konkrét cselekedetek hasznossága, a jó teljesítmények minõsítik igazán az összefogást hangsúlyozni kívánó közösségeket is. Ez volt a II. Magyar Világtalálkozó egyik
legfõbb erénye.
És nem csak a magyarság ügye lett Magyarország támogatottsága. „Jószolgálati nagyköveteink” lettek honfitársaink
külföldi hozzátartozói, barátai, valamint az egykor Magyarországon tanult külföldi állampolgárságú (öreg) diákok képviselõi is. A Tiszteletbeli Magyar cím átadásával néhányuknak ezt
az elismerésünket, köszönetünket fejeztük ki.
Szóval, ahogyan gálaestünk címe is idézte nagy költõnk sorait: Talpra, magyar, hí a haza!
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CHICAGO
Orbán Viktor miniszterelnök chicagói látogatása

Levélben is szavazhatnak a külhoniak
Színpompás kép fogadta a chicagói Szent István Király Templomba érkezõ Orbán Viktor miniszterelnököt, aki a Chicagóban tartott NATO-csúcstalálkozó elõtt találkozott a helyi magyarokkal. A bejáratot piros-fehér-zöld zászló díszítette, a vendégeket színes népviseletbe öltözött cserkészek köszöntötték. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a külföldön élõ magyar állampolgárok ezután levélben szavazhatnak majd az országgyûlési választásokon.
A cserkészvezetõk kenyérrel, sóval és
borral fogadták a miniszterelnököt, aki
azután a templom Erzsébet-termében találkozott a chicagói magyar egyesületek
vezetõivel.

Siklódi Sándor atya fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Zálogba adott országként jellemezte
Magyarországot Orbán Viktor, aki szerint
a kormányváltáskor hazánk rosszabb
gazdasági helyzetben volt, mint Görögország, „és persze mindenki szeretné, ha
Magyarország szárnyalna, Európa leggyorsabban növekvõ gazdasága meg a
legsikeresebb gazdasági rendszere lenne,
de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy
2010-ben nem nulláról indultunk, hanem
a görögöknél is rosszabb helyzetbõl
kezdtük meg az ország talpra állítását” –
fejtette ki Orbán Viktor.
Magyarországra sajnos még ma is igaz
– folytatta –, hogy egy zálogba adott ország, ugyanis „a megelõzõ évek során zaciba vágták Magyarországot: óriási hiteleket vettek fel, cserébe pedig elzálogosították Magyarországot”. „Ez a hitel, ami
könnyû és olcsó pénznek tûnt még 5-10
évvel ezelõtt, idõközben drága és nehéz
pénzzé vált, és agyonnyom bennünket.
Egy óriási adóssághegy alatt vagyunk” –
mondta a kormányfõ, megismételve

Orbán Viktor a magyar állampolgárság felvételére biztatott
Fotó: Strom Krisztina
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egyúttal azt a célkitûzést, hogy belátható
idõn belül legalább 5,5
millió magyar embernek kell dolgoznia és
adót fizetnie.
„Ha ezt nem tudjuk
elérni, lehet akármilyen
hókuszpókusz, könyvelés, pénzügyi trükközés, az ország nem fog
megállni a lábán” – figyelmeztetett a kormányfõ.
Orbán Viktor szólt
az új alaptörvényrõl is,
amelylyel kapcsolatA chicagói Szent István Király templomban Orbán Viktor tartja beszédét,
ban
hangsúlyozta,
mellette Krémer Sándor, a helyi Magyar Klub elnöke
2010-ig Magyarország
volt az egyetlen a volt kommunista álla- modtak a magyar állampolgárságot bizomok közül, amely nem volt képes arra, nyító dokumentumért, minél hamarabb
hogy megalkosson egy új alkotmányt. tegyék ezt meg.
Ennek lesz jelentõsége – magyarázta –,
mert így egyúttal az Európai Unió állampolgáraivá is válnak, és részt vehetnek
majd a magyar nemzet legfontosabb döntéseiben, így a parlamenti választáson is.
A kormányfõ kitért az alaptörvény családot érintõ részére is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: „nem tudom, errefelé mi a divat, de a magyar alkotmány világosan kimondja, hogy a család az egy férfi
meg egy nõ”. A család a jövõhöz tartozik:

Lapunk munkatársával, Harmath Istvánnal
„Magyarország folyamatosan megegyezésekkel, kiegyezésekkel, paktumokkal,
átmeneti megoldásokból fakadó döntésekkel próbálta igazgatni az életét, de
nem volt alapunk, biztos fundamentumunk” – mondta, megjegyezve, hogy
szilárd alap nélkül az ország megrendül
és összeomlik.
Az alaptörvény rendelkezései közül kiemelte azt a passzust, amely kimondja,
hogy a világban szétszórtan élõ magyarok mindannyian ugyanahhoz a nemzethez tartoznak, és ezt a tényt a mindenkori kormányoknak és parlamenteknek kötelessége közjogi erõvel elismerni.
Közölte: hamarosan megszületik az a
törvény, amely lehetõvé teszi, hogy levélben is szavazhassanak a kettõs állampolgárok a magyar parlamenti választáson.
A kormányfõ arra biztatta hallgatóságát, hogy azok, akik nem honosításra várnak, hanem csak korábban nem folya2012/ 3. szám

A kormányfõ az ifjú nemzedékkel is ismerkedett
ha van család, vannak gyermekek, és ha
vannak gyermekek, van jövõ – mondta.
Szavait azzal zárta: „mi egy sokkal különb és tehetségesebb nép és ország vagyunk annál, mint hogy arról kelljen gondolkodni, belezuhanunk-e a szakadékba”.
Magyarország különb ország annál, mint
ahová az elmúlt 60 év eredményeként jutott – mondta, közölve: ez vezeti a kormányt, Magyarország pedig szép jövõ
elõtt áll.
Harmath István (Chicago)

Ötvennyolc országból érkeztek vendégek a Magyar Világtalálkozóra

Megismertetni és megszerettetni
a magyarság értékeit
Ötvennyolc országból érkeztek vendégek, s mintegy huszonötezren vettek részt a II. Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozatán, amelyet Budapesten és hat másik városban (Szeged, Balatonlelle, Fonyód, Nyírbátor, Máriapócs, Örkény)
rendeztek július 1. és 8. között a „határtalan összefogás” szellemében. A rendezvénysorozat a kapcsolatteremtés és
együttmûködés lehetõségét kínálta a civilszervezõdések és az érdeklõdõk számára, s Magyarország népszerûsítését és kapcsolatainak építését szorgalmazta szerte a nagyvilágban, zömmel a magyar-magyar kapcsolatok révén. Valamennyi helyszínen és eseményen szó esett arról, hogy Magyarország számít a határon túl élõ magyarságra, a civilszervezetekre és országunk iránt szimpátiát érzõ nem magyar állampolgárokra is.
Minden korosztálynak, minden mûfajban
A Világtalálkozó programsorozata
Balatonlellén, a tavalyi találkozó emlékére
felállított Megmaradásunkért jelképmûnél tartott megemlékezéssel, valamint a
Gyermekáldozatokért és Gyermeki Jogokért emlékmû koszorúzásával kezdõdött
– ez utóbbi a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség szervezésében zajlott,
s részt vett többek között Bauer Edit
(Szlovákia), az Európa Parlament képviselõje. Ezt követõen Budapesten folytatódtak a programok: az I. kerületi Szilágyi
Dezsõ téri református templomban tartották a nyitó Istentiszteletet.
Ugyanezen a napon a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban kezdetét
vette a Hazatértünk – Külhoni Magyar
Filmszemle, ugyanitt másnap a Talpra
magyar, hí a haza címû Nemzeti Kulturális Gálaest népszerû fellépõinek mûsorára
telt meg zsúfolásig a színházterem. Július
3-án került sor a hivatalos ünnepélyes
megnyitóra, amelyen átadták A Világ Magyarságáért és a Tiszteletbeli Magyar elismeréseket, ezt követõen pedig Mit tehetünk Magyarországért? címmel rendeztek
konferenciát.

Hét közben Szegeden mûvészeti találkozó, Máriapócson Vallások párbeszéde
kerekasztal-beszélgetés, Nyírbátorban
Nemzetek találkozójának estje, Budapesten ’56-os Dialógus fórum, tudományos
elõadássorozat, Világklub-vezetõk találkozója, Népfõiskolai Collegium-gyûlés,
egyházi tanácskozás, székelyföldi vacsoraest, Fonyódligeten mintegy 400 fõ részvételével a nevelõszülõk találkozója zajlott, Balatonlellén pedig a Civilszervezetek
Nemzetközi Konferenciájára került sor
dr. Surján László, az Európai Parlament
alelnöke részvételével.
A rendezvénysorozat július 7-én és 8án, a SYMA Rendezvényközpontban felépített Világfaluban ért véget, ahol minden korosztálynak reggeltõl estig kínáltak
gazdag programokat a legkülönfélébb témakörökben, s megrendezték a Magyar
Világbált. A részvevõk a kárpátaljai rászorult gyermekek részére gyûjtöttek, a vöröskeresztesek önkéntes véradást szerveztek. Zelei József kerékpáros békenagykövet a rendezvény békeüzenetét és jövõ
évi meghívóját viszi tengerentúlra, Ausztráliába. A Magyar Kultúra Lovagrend fafaragó mûvészei elkészítették az Összefogás Kapuját, amelyet majd az
2012/ 3. szám

Aranyosapátiban található Emlékparkban
állítanak fel.
A nagyszabású rendezvénysorozat jó
hangulatban, a nagy hõség ellenére
rendben, fegyelmezetten zajlott le. Köszönhetõ ez a szervezõbizottságban helyet kapott 52 Panoráma Világklub képviselõinek, a 12 társrendezõ szervezetnek, intézménynek és a mintegy harminc együttmûködõ partner közremûködésének, valamint az Uránia Nemzeti
Filmszínház, a SYMA Rendezvényközpont és a budapesti és vidéki eseményeknek helyet adó önkormányzatok,
intézmények vezetõinek és munkatársainak, a nagyszámú médiaérdeklõdésnek.
A szervezõcsoportok munkáját dr.
Tanka László, a Világtalálkozó Irodát
Nagy Tímea irányította. A Szervezõbizottság köszönetét fejezi ki valamennyiük munkájáért.
A vasárnapi nyitó, majd egy hét múlva
a záró istentiszteleten, a Szilágyi Dezsõ téri református templomban az egyházi vezetõk áldást adtak a Kárpát-medencében
élõ és a nagyvilágban szétszóratott magyarságra, melynek jövõje – mint hangsúlyozták – csak összefogással képzelhetõ
el, határon innen és határon túl.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a célt kívánta szolgálni a II. Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozata is, amely 2013-ban ismét megrendezésre kerül május 19-26. között Budapesten és több vidéki városban.

A megnyitó ünnepség üzenete: A Haza minden elõtt

Az Uránia Nemzeti Filmszínház Fábri-termében, július 1-jén, délelõtt 10 órától este 8-ig zajlott le a Hazatértünk Külhoni Magyar Filmszemle dr.
Szathmáryné Sipos Ildikó programigazgató vezetésével. Az alábbi országok terméseibõl láthatott filmet a szép számú érdeklõdõ közönség: Ausztrália, ÉszakAmerika (USA, Kanada), Németország, Erdély és Irán. Az alkotások jó része az
ott élõ magyarság életét, munkásságát, történeteit mutatták be, 20 órától pedig
az emeleti kávézóban közvetlen hangú beszélgetésre, közönségtalálkozóra került sor az alkotók, filmes szakemberek, érdeklõdõk közremûködésével.
Ausztráliából dr. Hangay Györgynek az ottani magyarokról szóló Túl az Óperencián címû filmjét, az USA-ból ifj. Szalay Róbert Wass Albert-portréját,
Pignitzky Réka Inkubátor címû alkotását, a Debrecen Televízió az amerikai magyarságról készített sorozatát (Üzenem az otthoni hegyeknek), valamint Kálmán
Gábor Egyszer volt… címû filmjét vetítették. Kanadából Susan Papp Megtagadva címû alkotását, Rófusz Ferenc rövidfilmjeit, Erdélybõl pedig Xantus Gábor
Életem, Afrika címû dokumentum filmjét láthatták az érdeklõdõk. Duo Sevilla
címmel a Teheránban készült Khosrow Sinai nemzetközi hírû iráni filmrendezõ
mûve is vetítésre került, valamint Németországban az emigráns magyarság életében történelmi szerepet betöltõ Burg Kastlról szóló, Halmy György által készített film szerepelt még a programban.
A filmszemle fõvédnöke, Rófusz Ferenc Kossuth- és Oscar-díjas filmrendezõ
így írt a fesztiválhoz küldött levelében: „a filmek hûen reprezentálják azokat a
szellemi mûhelyeket, amelyek a világ különbözõ országaiban élõ magyarság közösségeit, személyiségeit mutatják be, s azt gondolom, fontos részét képezik
mind a magyar történelemnek, mind pedig az egyetemes magyar filmmûvészetnek. Érdemes ezekre az alkotásokra ráirányítani figyelmet, az érdeklõdést széles
körben, mert olyan gyöngyszemeit nyújtják az emigráció életének és munkásságának, amely a maga nemében egyedülálló.”

Mit tehetünk Magyarországért szerte a nagyvilágban? – ez volt az alapgondolata Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében, Nagyváradi-Kis
Anna rendezésében, Dávid Viktória és Joó Géza mûsorvezetésével megtartott
ünnepségnek. Öt földrész közel félszáz országából érkeztek magyar és nem magyar állampolgárok erre az eseményre, valamennyien Magyarország jó hírnevének „nagykövetei”, hírvivõi, a velük történõ együttmûködés hasznosan segítheti a civilszférában nemzetstratégiai törekvéseinket. Színvonalas kulturális mûsorokra, A Világ Magyarságáért és a Tiszteletbeli Magyar elismerések átadására és
Magyarsághíd címmel közéleti konferenciára került sor.
A Világtalálkozó üzenetét, Kölcsey gondolata mentén („A haza minden elõtt”)
dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke tolmácsolta megnyitóbeszédében.
Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs vezetõje
pedig köszöntõjében arra kérte a „határtalan összefogás” (a Világtalálkozó mottója) szellemében a világ magyarságát, hogy lehetõségeikhez mérten itthon és a
határon túl egyaránt segítsék az Új Széchenyi Terv nemzetfejlesztési céljainak
megvalósítását, Magyarország jó hírnevének erõsítését.
Impozáns látvány fogadta a megnyitó résztvevõit: a 28 darabból álló történelmi zászlósor és a Szent Korona másolatának (Rónai Attila ötvösmûvész munkája) ünnepélyes bevonulásával kezdõdött az ünnepség, melyben szolgálatot teljesített a Szent Korona Társaság, a Szent Korona Lovagrend, a Szent László Lovagrend, a Történelmi Vitézi Rend, a Kultúra Lovagjai, az ‘56-os Lovagrendek, a
Szent Lázár Lovagrend és a Magyar Tengerész Egyesület. A színpadon a 64 vármegye címerei (Szírják Tamás címerfestõ munkája), a Díszruha Szalon modelljei, a Ceffa Virág Stúdió virágdíszei pompáztak, a magasban pedig a piros-fehérzöld zászló futott végig, hosszan betöltve a hátteret.
A Szózat eléneklése után a magyarság összetartozásának és összefogásának
fontosságáról beszéltek az áldást adók dr. Dévényi Ferenc a katolikus és dr. Erdélyi Géza püspök a református egyház részérõl.
A Világtalálkozóra érkezett magyar közösségek üdvözletét adta át Bogdán Tibor (Csángóföld, Magyarfalu); Szabó Erzsébet (Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia); Száva József (Kárpátalja, Técsõ); Fedor Aliz (Dél-Amerika, Venezuela),
Szilágyi Aladár (Ausztrália, Gold Coast).

„Talpra magyar, hí a haza!” – Nemzeti Kulturális Gálaest az Urániában

A Világ Magyarságáért és Tiszteletbeli Magyar elismerések

Július 2-án este a zsúfolásig megtelt Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezték meg, Tarics Péter programigazgató irányításával a Világtalálkozó kulturális
seregszemléjét, amely a Talpra magyar, hí a haza! Nemzeti Kulturális Gálaest címet viselte, s a legszélesebb mûfajban reprezentálta az itthon és külföldön fellépõ magyar elõadók repertoárját.
A több mint három órás program során közel százan léptek színpadra, közöttük: Pitti Katalin operaénekes, Liszt-díjas Érdemes Mûvész; Nemcsák Károly Jászai
Mari-díjas színmûvész; Tolcsvay László Erkel-díjas elõadómûvész; Svédországból
Tamás Gábor elõadómûvész, a Magyar Kultúra Lovagja; Felvidékrõl Boráros Imre
Erzsébet-díjas színmûvész; Tarics Péter Pro Cultura Hungarica-díjas elõadómûvész; Várnagy Andrea, Farkas Zsolt zongoramûvészek; Ernszt Katalin, Publik Antal elõadómûvészek; Steve Taylor pánsípmûvész, valamint a világot bejárt Szent
Efrém férfikar, a 32 tagú felvidéki Nádas néptáncegyüttes, a Glória Singers énekegyüttes, Alexander Horsch és az Aranypajzs, az Állami Operaház és a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium 38 fõs gyermekkórusának tagjai,
Gupcsó Gyöngyvér vezetésével. Gyakran fogadta zúgó vastaps a produkciókat.
Az eseményen adták át a Világ Magyarságáért Mûvészeti Díjakat. Akik kapták: Szamosszegi Bodó Sándor festõmûvész (USA), Józsa Judit kerámiamûvész
(Erdély), Boráros Imre színmûvész (Felvidék), Pitti Katalin operaénekes, Tamás
Gábor elõadómûvész (Svédország), Farkaslaki Jakab György faszobrász (Erdély). A laudációkat követõen valamenynyien meghatódottan, kedves szavakkal
köszönték meg ezt a civilelismerést, amelyet azok a magyar mûvészek érdemelték ki, akik az elmúlt idõszakban kiemelkedõ mûvészi tevékenységükkel tartósan gazdagították a világ magyarságának értékeit, itthon és a határainkon túl
egyaránt. Minden kitüntetett az elismerõ oklevél mellett emléktárgyat, s a Duna
International Kiadó díszkötet sorozatát is átvehette.
Az est háziasszonya Endrei Judit, a népszerû televíziós mûsorvezetõ volt, az
Uránia elõterében népzene, népdal fogadta a közönséget a Nádas néptáncegyüttes, Vesztergám Miklós tárogatómûvész és Takács Éva citeramûvész közremûködésével. A vendégvárást a Díszruha Szalon modelljei és a Ceffa Virág Stúdió díszletei tették színesebbé, az elõtérben Somogyi György fotómûvész És
mégis lovas nemzet a magyar! címû kiállítását tekinthette meg a közönség. Akik
nem tudtak eljönni az elõadásra, azok a MAGYAR TV5 internetes televízióban
követhették élõben az eseményeket.

A Világtalálkozó Szervezõbizottsága és a Magyarságszolgálati Alapítvány kuratóriuma a II. Magyar Világtalálkozó megrendezése alkalmából a következõ
személyeknek adta át – az összmagyarság nemzettudatának és összefogásának
erõsítése érdekében végzett kiemelkedõ munkásságáért – A Világ Magyarságáért elismerést, megköszönve a hazafias áldozatvállalást, amellyel hozzájárultak
a magyarság szellemi örökségének megmaradásához szerte a nagyvilágban:
Kányádi Sándor Kossuth-díjas író, költõ (Erdély); Bollók Barbara és Bollók Ferenc (posztumusz), az Amerikai Egyesült Államokban élõ magyarok közéleti vezetõi (New York); dr. Erdélyi Géza, nyugalmazott református püspök, a tanácskozó zsinat elnöke (Felvidék); dr. Szalontai Éva svéd-magyar újságíró, a Magyar
Kultúra Lovagja; dr. Czeglédi József, a Közép-európai Club Pannonia ügyvezetõ
elnöke (Magyarország); Kardos Béla, az Ausztráliai Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke (Ausztrália, Sydney).
Tiszteletbeli Magyar elismerésben részesültek azok a nem magyar származású személyek, akik nemzetünk javára végeznek értékes, népszerûsítõ, kutató és
különleges mûvészeti tevékenységet, továbbá tevékenyen részt vesznek a Panoráma Világklub határon túli társklubjainak szervezésében.
A Tiszteletbeli Magyar elismerést vehették át:
Alexander Horsch német állampolgár, zenész, az õsi magyar népzene kutatója; Ahmed Szliman mauritániai állampolgár, mérnök, az Afrika Európáért Alapítvány elnöke; Suresh Chaudharry indiai állampolgár, közgazdász, az Indiai Világklub elnöke; Debora Rúbia Soares Santos Domján (Pimenta) brazil állampolgár, táncmûvész, a Brazil Kulturális Központ vezetõje; Jaring Landman holland
állampolgár, képzõmûvész, a Hollandiai Világklub alelnöke.
Valamennyi kitüntetett az elismerõ oklevél mellett Józsa Judit erdélyi kerámiaszobrász õsi motívumokkal díszített életfa-keresztjét, s a Duna International Kiadó
díszkötet sorozatát is átvehette.
A színvonalas, szívet-lelket melengetõ Hazádnak rendületlenül légy híve mûsorban közremûködtek a Nagyváradi Kiss Stúdió Színház mûvészei, Kiss Törék Ildikó
és Varga Vilmos, akiknek a közönség vastapssal honorálta a produkciót. Hasonlóan nagy sikert aratott a Csillagszemû néptáncegyüttes, továbbá Mészáros János
Elek Simándy-díjas énekmûvész, Gál Laura és Kovács Gábor énekmûvészek is.
Az elismerések átadása után ünnepélyes aktus következett: a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációja alapokmányának aláírása, amelynek célja, hogy

Hazatértünk – Külhoni Magyar Filmszemle – Ausztrália, USA,
Kanada, Németország, Erdély és Irán filmtermésébõl
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összefogja a magyarság összetartozása jegyében mindazon civil szervezeteket,
amelyek a magyar identitás erõsítéséért, hagyományõrzésért, családokért, gyermekekért közösen akarnak cselekedni. Dr. Orbán Istvánnak, a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség elnökének másfél éves munkáját dicséri az
alapokmány elõkészítése és a civil konföderáció megszervezése, amelyet eddig
félszázan írtak alá, s amelyet dr. Kiss László professzor, alkotmánybíró és dr.
Tanka László, a Világtalálkozó elnöke hitelesített. Az aláírók nevében dr. Orbán
István és dr. Cser Ágnes köszönték meg a csatlakozást, hangsúlyozva a civilszervezõdések összefogásának fontosságát.

Magyarsághíd konferencia: Mit tehetünk Magyarországért?
A megnyitót követte a Magyarsághíd konferencia Mit tehetünk Magyarországért? címmel. A világ számos pontjáról érkezett elõadó, igen színvonalas elõadásaiban arról hallhattunk, hogy a világ magyarsága, hogyan építheti cselekvõen a „magyarsághidat” a nemzet szolgálatában, kulturális és gazdasági téren is.
Az alábbi témakörökben hangzottak el elõadások:
A városok közötti nemzetközi együttmûködések új lehetõségei, magyar honfitársaink közremûködésével – Bartos Gábor angliai magyar polgármester
(Poynton); Hogyan fékezhetõ a magyarság asszimilációja a Vajdaságban? –
Bunyik Zoltán korábbi oktatási és mûvelõdési miniszter (Újvidék); Erdély autonóm törekvései az erdélyi magyarság öszszefogásának érdekében – Gaál István,
a Székely Kör Alapítvány titkára (Erdély); Dél-Amerika magyarságának sajátos
lehetõségei az óhazáért a kultúra és a gazdaság területein – Gyuricza Gábor közéleti vezetõ (Brazília, Sao Paulo); A kárpátaljai magyarság kapcsolódása az anyaországhoz – Zubánics László történész (Beregszász); A magyar kultúra megjelenítése Mexikóban, magyar fesztiválok Cancunban – dr. Ujj Emõke zongoramûvész (Doctor of Musical Arts), a fesztivál alapítója (Mexikó); Az egyház közösségformáló jelentõsége az amerikai magyarság körében – Szabó Sándor amerikai magyar püspök (USA, Kalifornia); A közép-európai magyarság összefogásának civil lehetõségei – dr. Czeglédi József, a Közép-erópai Club Pannonia ügyvezetõ elnöke; Svédország-Magyarország kulturális kapcsolatainak erõsítése a helyi magyar közösségek által – Rosenheim Ilona, a Malmõi Pannonia Klub elnöke
(Svédország, Malmö); A kanadai magyarság karitatív munkássága a határon túli fiatalokért – Csádi Zoltán, a Rákóczi Alapítvány (Kanada, Toronto) képviselõje; Hogyan tartjuk meg fiataljainkat magyarnak Amerikában? – dr. Balogné Kovács Éva, a Massachusettsi Világklub elnöke (USA, Boston); A média szerepe
emigrációs értékeink megõrzésében – Széles Tamás, a Debrecen Televízió ügyvezetõ igazgatója; Az ‘56-os emigrációs nemzedék munkássága az óhaza érdekében – Radda István, az ‘56-os Szabadságharcos Lovagrend Osztrák-Német
Nagypriorátusának elnöke (Ausztria, Bécs); Együttmûködési lehetõségek a mûvészet területén – Fodor-Lengyel Zoltán Goya-nagydíjas képzõmûvész, a Spanyol
Képzõmûvészeti Akadémia tagja.
A konferencia kulturális mûsorában közremûködtek: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, a Nagyváradi Kiss Stúdió Színház mûvésze, Kovács Gábor zenész, Gál
Laura énekmûvész, Mészáros János Elek Simándy-díjas tenor, s a Csillagszemû
táncegyüttes.

Nemzetek Találkozója Nyírbátorban
A Báthory-kastély patinás falai adtak otthont július 4-én Nyírbátorban, késõ
estébe nyúlóan a Magyar Világtalálkozó keretében megvalósuló Nemzetek Találkozója programjának dr. Szathmáryné Sipos Ildikó igazgató háziasszonyi közremûködésében. A baráti hangulatú eseményen a magyarországi, a kárpátaljai, a
partiumi és a felvidéki vendégek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Afrikából, Indiából, Brazíliából, Ausztráliából is érkeztek résztvevõk, s arról esett
szó, hogyan tudnak együttmûködni, miként lehet népszerûsíteni Magyarországot a nagyvilágban, s kinek-kinek milyen lehetõségei vannak ebben a vonatkozásban. Gazdag kulturális mûsor és közös vacsora kísérte a közvetlen, olykor
szenvedélyektõl sem mentes eszmecserét, mélyen egyetértve abban, hogy fontos a magyar értékek népszerûsítése, a kapcsolatok építése, Magyarország jó hírnevének erõsítése.

Mûvészeti találkozó Szegeden
Magyarország és a világba szétszéledt magyar alkotómûvészek közötti „mûvészeti hidat” építette az a nemzetközi mûvésztalálkozó, amelyet a Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozata keretében július 3-án rendeztek a
csongrádi megyeszékhely Feketesas Szalonjában. A magyarországi vendégeken
kívül a Vajdaságból, Erdélybõl, Venezuelából, Bali szigetérõl is érkeztek vendé2012/ 3. szám

gek, hogy szót váltsanak arról, miként lehet a gyakorlatban is megvalósítani azt
a tényt, hogy a világ számos országában élõ magyar képzõmûvészek alkotásai,
munkássága minél ismertebbek, népszerûbbek legyenek az anyaországban és
szerte a nagyvilágban.
Szó esett arról is, hogy a távolban élõ és alkotó magyar képzõmûvészek hogyan tudnak együttmûködni a magyarországi mûvésztársaikkal, miként tudják
segíteni anyaországbeli honfitársaik mûvészeti tevékenységét. Az eszmecserét
egy konkrét példa is illusztrálta. Az egybegyûlt vendégsereget Hegedüs Tünde
festõ- és szobrászmûvész, a Világtalálkozó mûvészeti programigazgatója, társrendezõje köszöntette, majd bemutatta A magyarok nyilaitól ments meg, Uram,
minket! címû, három méter széles, monumentális panorámafestményét, amelyet a Magyar Világtalálkozó emlékére készített, s látható volt késõbb Budapesten, a SYMA Rendezvényközpontban, a Világfaluban is.
A Feketesas Szalonban megtekinthetõk a Bali szigetén élõ és alkotó Szûk Norbert festõmûvész különleges alkotásai. Egyébként a Feketesas Szalon Szeged
egyik legrangosabb szellemi mûhelye, mûvészi találkozóhelye lett az elmúlt idõszakban, ahol gyakran megfordulnak a világ különbözõ országaiból érkezõ és
kiállító képzõmûvészek, neves személyiségek. A Szalon találkozóhelye Szeged
város üzletembereinek, mûvészeinek ahol különleges, a régi szalonéletet idézõ
hangulatú és kultúrával, mûvészettel fûszerezett programokkal színesíthetik az
odalátogatók hétköznapjaikat.

Nemzetközi tudományos konferencia Budapesten
Sorskérdéseinkrõl: esélyeink és lehetõségeink

Kétnapos elõadássorozat keretében, sikeresen zajlott le a Magyar Világtalálkozó tudományos konferenciája, amelynek fõvédnöke prof. dr. Kovács Árpád, a
Költségvetési Tanács elnöke és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, védnökei: Lipták Béla mérnök (Amerikai Egyesült Államok) és prof. dr. Rudas Imre, az
Óbudai Egyetem rektora – ez utóbbi intézmény adott otthont, méltó körülményeket teremtve, remek házigazdaként a több mint félszáz elõadásnak.
Dr. Tuzson Tibor konferenciaigazgató elmondta, teljesítették a célkitûzést; a
széleskörû társadalmi civil párbeszéd kialakítását nemzetünk gazdasági, mûszaki és tudományos sorskérdéseirõl, különös hangsúllyal a kitörési lehetõségekre,
az összetartozás és egymásrautaltság tudatosítására az értéktermelõ reálszférában is. Az elkerülhetetlen globalizációnak lehetünk szenvedõ alanyai, de a magyar nemzetnek kiemelkedõen jó adottságai vannak ahhoz, hogy nyertese legyen ennek.

‘56-os Dialógus Fórum
„Az 1956-os forradalomról beszélni kötelességünk, azonban felelõsséggel is
jár” – mondta Hg. Esterházy Antal, a Közép-európai Club Pannonia Közhasznú
Egyesület elnöke, a Magyar Világtalálkozó keretében rendezett sikeres 1956-os
dialógus fórumon, ahol – dr. Czeglédi József vezetésével és Sinkovics Gyula ’56os szabadságharcos elnökletével – számos színvonalas elõadás, hozzászólás elhangozott. Különösen nagy érdeklõdés kísérte dr. Körösmezey László, a Recski
Szövetség fõtitkárának a kényszermunkatábor borzalmairól elmondott visszaemlékezését, valamint dr. Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Polgári Jogi Tanszékének vezetõje elõadását, aki jóval magasabbra becsüli a forradalom áldozatainak számát a köztudott adatoknál. „Pontos adatokat nem lehet
meghatározni, hányan veszítették életüket a forradalom és a megtorlások alatt.
Én húszezerre becsülöm a halottak számát” – hangsúlyozta dr. Jobbágyi Gábor.

Egyházi programok: Vallások párbeszéde Máriapócson, zsinat Budapesten
Az indiai Új-Delhibõl, az afrikai Mauritániából, az Amerikai Egyesült Államokból, Brazíliából és Magyarországról érkeztek résztvevõk Máriapócsra, hogy a
szent kegyhely falai között a Vallások párbeszéde program keretében arról beszélgessenek, miként közeledhetnek egymáshoz a különféle vallások hívei. A Magyar
Világtalálkozó egyházi programjainak keretében megtartott kerekasztal-beszélgetésen a jelenlévõket Kapin István kegyhelyigazgató atya köszöntötte, majd arról is
szó esett, hogyan tudnak együttmûködni, milyen a kötõdésük Magyarországhoz,
s milyen értékeket képviselnek. Az eseményt élénk médiaérdeklõdés kísérte.
Szerte a nagyvilágból érkeztek résztvevõk Budapestre, a Magyar Népfõiskolai
Collegium Nemzetközi Közgyûlésének programjára, amely dr. Kis Boáz elnökletével zajlott. Ezt követõen került sor a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatára, a magyar reformátusság konzultatív, reprezentatív és demonstratív szervezetének gyûlésére, amelyet dr. Erdélyi Géza, Szabó Sándor és Kovács
Zoltán elnökölt.
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Világklub-vezetõk találkozója – Önzetlenül Magyarország érdekében
A Magyar Világtalálkozó szervezõi gárdájának egyik bázisát a Világklub-hálózat biztosította: immár több mint félszáz társklub mûködik Magyarországon, a
Kárpát-medencében és szerte nagyvilágban – vezetõik, képviselõik számos alkalommal találkoztak a rendezvénysorozat alatt: megismerkedtek egymás munkájával, szûkebb és tágabb környezetével, országaik kultúrájával. Mottójuk: határtalan összefogás – …mert, magyarok mindenütt vannak!
A SYMA Rendezvényközpontban megtartott találkozón közel százan vettek
részt. Elsõként dr. Tanka László alapító elnök köszönte meg a Világklub-vezetõk
önzetlen munkáját, baráti segítségét, s példamutatásukat. Mint mondotta: a Panoráma Világklub egy világméretûvé szervezõdõ társklubhálózat keretein belül
a kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségét kínálja mindazok számára,
akik készek a magyar értékek és teljesítmények jó hírének népszerûsítésére és
közvetítésére szerte a nagyvilágban. A Világklub-hálózat tagjai személyes közremûködésükkel és kapcsolataikkal a fenti gondolatkör mellé kívánják állítani a
társadalmi, a közéleti, a kulturális, a szociális, az üzleti élet, a média, a sport, valamint a karitatív és a civilszféra jeles személyiségeit, közösségeit. Mindezt civil
módon, minden megkülönböztetéstõl és aktuálpolitikától mentesen teszik, befogadva más nemzetek, népek értékeit. Szellemiségük alapjait a nemzeti, konzervatív, polgári és keresztény értékek jelentik. Rendezvényeiket lehetõségeikhez és
igényeikhez mérten tartják, közös fõrendezvényük a Magyar Világtalálkozó.
Az alapító elnök bevezetõje után sorra bemutatkoztak a társklubok vezetõi,
képviselõi, akiknek a mostani Világtalálkozó sikeres lebonyolításában kimagasló érdemük volt. Példájuk követendõ, ezt bizonyítja, hogy a rendezvény ideje
alatt többen kifejezték csatlakozási szándékukat a Világklub-hálózathoz, így például Angliából, Görögországból, Albániából, Bulgáriából, Kubából, az amerikai
Pennsylvania és Indiana államokból, Sri Lankáról. A 2013-as Magyar Világtalálkozóra a jelek szerint akár százat is megközelítheti a jelenlegi ötvenkét társklubból álló civilhálózat.

Világfalu: a találkozóhely
Az eseménysorozat utolsó két napjának programjai a budapesti SYMA Rendezvényközpontban, a több mint ötezer négyzetméteren felállított, úgynevezett
Világfaluban zajlottak, amelynek kivitelezési és megvalósítási terveit a dr. Tanka
Benedek által irányított csapat végezte. Reggeltõl estig minden korosztály számára kínáltak programokat: a nagyszínpadon sorra követték egymást a színvonalas mûvészeti bemutatkozások, ének, tánc és irodalom terén. A produkciókat
gyakran jutalmazta vastapssal a közönség.
A Találkozások terén, az országpavilonokban ismerkedésekre, tartalmas beszélgetésekre kerülhetett sor Kárpát-medencei, észak-amerikai, latin-amerikai,
európai, ausztráliai, afrikai, ázsiai résztvevõk segítségével. Az olykor zsúfolásig
megtelt Világfaluban megkóstolhatták a magyar konyha ízeit, finomságait és italait, megtekinthették a jurta sátrak mûsorait. A Találmányok tere, a Gyógyító
övezet, a Hungarikumok utcája, a Kézmûvesek sora és a különféle kiállítók – a
termékeikkel és szolgáltatásaikkal – várták az érdeklõdõket.
A Világfalu közönségét vasárnap délután a nagyszínpadon üdvözölte
Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs vezetõje
is, aki az Új Széchenyi Terv megjelenése kapcsán arra kérte a határon innen és
túl élõ honfitársainkat, hogy vegyenek részt Magyarország megújulásában, kapcsolódjanak be a fejlesztési programokba.

Gyermekprogramok: mesesátor, babakészítés, Ki mit tud?
Dr. Gubánné Pintér Annamária programigazgató és csapata gazdag bemutatókkal várta az ifjabb látogatókat. Kézmûves foglalkozások (csuhéfonás-babakészítés, nádhangszerek, virágkoszorúk, gyöngyfûzés, jurta mesesátor) és még
sok más érdekesség várta az apróságokat. Gondoskodtak a szervezõk a gyermekek foglalkoztatásáról is, kipróbálhatták a különféle népi hagyományokat, a bátrabbak pedig indulhattak, az idén is nagy népszerûségnek örvendõ gyermek Ki
mit tud?-on, amelyet Várnagy Andrea és Farkas Zsolt mûvészházaspár vezetett
mindenki megelégedettségére. A legsikeresebbeknek Mátyás király (Helyey
László színmûvész) adta át az elismeréseket a nagyszínpadon.
A korábban meghirdetett gyermekrajzpályázatra beküldött rajzokat is megtekinthették az érdeklõdõk, a három legjobb mû alkotója a MAGYISZ elnökének,
dr. Orbán Istvánnak a jóvoltából egyhetes balatoni nyaraláson vehet majd részt:
1. helyezett: Börzsönyi Noémi (Vép), 2. helyezett: Barna Zoltán (Nagydobos), 3.
helyezett: Csizmadia Ágnes (Üröm).
Jótékonyságukról is tanúbizonyságot tehettek az idelátogatók; dr. Mezei
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László kárpátaljai Világklub-társelnök kezdeményezésére sokan hoztak magukkal ajándékot, adományt, amelyet a kárpátaljai gyerekekhez eljuttatnak majd a
Panoráma Világklub beregszászi, técsõi és nagyszõllõsi vezetõi.

Középkori harci játékok
A bejáratnál egy kis történelmi várnegyedet hozott létre Kozelka Zsolt kapitány és csapata, népszerûek voltak a különféle harci játékok, az íjászat, sokan
felpróbálták a páncélöltözeteket, és válogattak a fegyverek arzenáljában. Próbára tették szerencséjüket a várudvari kaszinóban, miközben megkóstolhatták a
különféle finomságokat! A Világfalu történelmi negyedében nem csak a gyerekek, hanem a felnõttek is bõséggel találtak maguknak elfoglaltságot.

Nemzetközi kavalkád a nagyszínpadon
A délelõtt tíztõl este fél nyolcig pergõ mûsorok keretében több mint százan
léptek fel a Világfalu nagyszínpadán Magyarországról és a nagyvilágból egyaránt, valamennyi mûfajt képviselve, népszerû elõadók tolmácsolásában,
Vargáné Nagy Mária és Joó Géza mûsorvezetésével. A nagyszínpad elõtti széksorokban, s a mögötte elhelyezett éttermi asztaloknál mintegy félezren foglalhattak helyet, a színpad mellett pedig óriás kivetítõn is látható volt a mûsor. A napi
programok zárásaként pedig táncra perdülhetett a Világfalu közönsége, s nem
csak magyar, hanem dél-amerikai, afrikai és indiai táncokkal is megismerkedhetnek.
Többek között felléptek: Tímár Sára Junior Príma-díjas népdalénekes, a Budai Sándor citerazenekar, Takács Éva népdalénekes, a Magyar Kultúra Apródja,
Mátó Mátyás tárogatómûvész, Publik Antal elõadómûvész (Svédország), Mizsei
Zoltán tangóharmonika-mûvész, Éles István humorista, Sebestyén Katja elõadómûvész, a Közmûvelõdési kaszinó program részeként a békéscsabai Kemény
Gitárklub. Jó ebédhez szól a nóta címmel, Pásztorka Sándor zenés, szórakoztató mûsorában Balogh Tünde, Bagdi Erzsi, Hegedûs Valér. A Világfalu-talkshowban Joó Géza mûsorvezetõ kérdéseire Király L. Norbi, a 2010-es X-Faktor verseny második helyezettje, Serbán Attila (Kárpátalja), a Csináljuk a fesztivált verseny gyõztese, s Talán Attila, a Megasztár népszerû énekese válaszolt, s valamennyien néhány dalt is elõadtak.
Fellépett a továbbiakban Svédországból Steve Taylor, a világ 10 legjobb pánsípmûvésze közé választott svéd-magyar elõadómûvész, Ivan, a Németországban is közismert elõadómûvész és az Emperor Dance táncmûvészei, Labant
Csaba feleségével, Adával, a Venezuelai Nemzeti Filharmonikus Zenekar fuvolamûvészével, az Ausztráliában alakult Vigadó Duó (Ernszt Katalin, Nemere László), Asharti (Szabó Andrea) elõadómûvész, a Barátok közt filmsorozat Júliája,
Mérai Kata, akinek népszerû dalait nagy siker fogadta.
Nagy tapsot kapott a Díszruha Szalon divatbemutatója Csehiné Lublóváry
Mónika divattervezõ cégtulajdonos irányításával, majd kezdõdött az est fõ programja: Házi áldás – a Kiss Kata Zenekar rendkívül látványos és magas mûvészi
színvonalon bemutatott mûsora és táncháza. A tombolasorsolást Aaminah angyaltánca vezette fel. A Világfalu szombati programját az Il Silenzió – Vesztergám
Miklós tárogatómûvész elõadásában zárta.

Rajkóék, táncosok, fúvósok, énekegyüttesek
A másnap délelõtti gyermekprogramok után a Jó ebédhez szól a nóta címû
mûsort ezúttal a Kodály Zoltán-díjas, fennállásának 60. évfordulóját ünneplõ
Rajkó Mûvészegyüttes adta Virtuóz varázs címmel. Ezt követte a Közmûvelõdési Kaszinó programja, amelynek vendége volt a Kecskemét táncegyüttes. Ezután
Farkas Annamária erdélyi elõadómûvész és az Operaházy Borlovagok együttes
(Budapest) vidám mûsorának tapsolhatott a közönség, majd a 60 tagú Váci Ifjúsági Fúvószenekar adott – a tavalyi Világtalálkozóhoz hasonlóan idén is – nagy
tetszéssel fogadott programot Kápolnai Jenõ és Dégi Lívia vezetésével.
Ezután a Nemzetközi Futballtorna négy csapata – Színészek, Újságírók, Világtalálkozó-válogatott és Tornaválogatott – összecsapásának eredményét hirdették ki: a Világtalálkozó válogatottja lett a torna gyõztese. A torna fõvédnöke és
díszvendége: Buzánszky Jenõ, az Aranycsapat tagja és Lusták István programigazgató köszöntötte a szereplõket, majd felszeletelték a Világtalálkozó óriástortáját, amelybõl a közönség is fogyaszthatott.
A Kívánságmûsorban népszerû dalok hangoztak el kiváló elõadók tolmácsolásában: a Gloria Singers énekegyüttes, Ez történt Lellén… - Éles István szerzeménye az I. Magyar Világtalálkozóról – több hangra hangszerelve. Svédcsavar
címmel (Észak fényei) Simándi Adél elõadómûvész mûsora Svédországból. –
Egy amerikai magyar dala – Mouksa (Jungmájer Louis) és táncosai arattak nagy
sikert.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Ezután következett a gyakran vastapssal kísért Budapest, Budapest, te csodás! – Operettgála – Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ operetténekesek mûsora, amelyben meghívott vendégként fellépett Benkóczi Zoltán, Kovács Zsuzsa, Teremi
Trixi és a HungarOperett együttes képviselõi.
Szép nyári nap - ez volt a címe a nagyrécsei Ritmus Könnyûzenei Kórus mûsorának, s a legnépszerûbb slágereket adták elõ saját feldolgozásban, Ernszt Katalin karnagy vezényletével. Ezután következett a Millió rózsaszál – Csongrádi
Kata, a népszerû színmûvésznõ, szórakoztató zenés showmûsora, amely a lemezei és a könyvei alapján készült, s óriási közönségsikert aratott. A táncban
közremûködött: Sípos Viktória.
Végül Nemzetközi Táncház következett a színpadon: afrikai zene, brazil
szamba és capoeira, argentin tangó, divatshow: afrikai, magyar nemzeti viseletbõl tervezett ruhákkal, (magyar-afrikai vegyes házasságból született modellek
mutatták be). Japán tradicionális zene: Bakos Tünde kotón, Pócsik Viktor
shakuhachin, õsi japán hangszereken játszott. A Világfalu nagyszínpadát ismét
az Il Silenzió zárta – Vesztergám Miklós tárogatómûvész elõadásában.

Magyarok a nagyvilágban – elõadássorozat
A Magyarok a nagyvilágban elõadóterem bejáratát a Báthory-kastély panoptikumának életnagyságú történelmi viaszfigurái díszítették dr. Szathmáriné Sipos
Ildikó programigazgató jóvoltából, aki a Nyírbátori Kulturális Központ vezetõjeként népszerûsítette a város intézményeit. Dávid Viktória és Tarczy Gyula mûsorvezetõk két napon át több tucat elõadást, résztvevõt konferáltak fel, a kiváló
technikai feltételekrõl pedig Kupecz József gondoskodott. A két napos elõadássorozaton több mint száz honfitársunkkal, kiváló elõadóval, a többi között a Kárpát-medence, Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Afrika és Ázsia különbözõ országaiban élõ magyarság munkásságával ismerkedhettünk meg. Bemutatkozásuk során elmondták, kik õk, hol és hogyan élnek, miként õrzik a magyar kultúrát, s milyen a kapcsolatuk Magyarországgal.
De más témakörökben is hallhattunk kiváló elõadásokat, többek között Kincses Márktól, a Magyar Turizmus Zrt. marketingstratégiai titkárától, Farkas Bertalantól, az elsõ magyar ûrhajóstól, Hegedüs Tünde festõ- és szobrászmûvésztõl,
dr. Cey-Bert Róbert világjáró szociológustól, dr. Papp Lajos szívsebész professzortól, dr. Mezei Lászlótól, a Kossuth Koszorúja Alapítvány elnökétõl, Géczy
Gábor fizikus, tanár népi gyógyásztól, Gyimóthy Gábor (Svájc) költõ, mûfordítótól, dr. Bíró Dénes orvos-bioenergetikustól, Istenes Gyõzõtõl (Peru), Alex
Horschtól (Németország) és másoktól.

Hungarikum utca, Gyógyító övezet, Találmányok tere
Az érdeklõdõ közönség a mûsorok, elõadások mellett felkereshette a mintegy
száz kiállítói standot, amelyek a legkülönfélébb termékeket, szolgáltatásokat kínálták, illetve mutatták be a Hungarikum utca, a Gyógyító övezet, a Találmányok tere és az országpavilonok területein.
Sokan érdeklõdtek a Magyar Turizmus Zrt., az Utazz Itthon és a Turisztikai
Desztinációk (TDM) idegenforgalmi kínálatairól, a kalocsai porcelán, a Pick, a
Miskolci Likõrgyár, az Oros-Süti, a Milotai víz, a Békési kolbász termékeirõl.
Mindenki kedvére ismerkedhetett a Gyógyító övezetben: a legõsibbtõl a legmodernebb gyógymódokig – auravizsgálat, fülgyertyázás, a kristályok szerepe a
gyógyításban, lézertechnika alkalmazása az állapotfelmérésben, egy új magyar
diagnosztikai rendszer, az IBR-System, a magyar orvos-feltalálók gyógyító eszközeiket és gyógyító szereiket mutatják be. Itt kapott helyet többek között a Pi
technológia, a Flavon max és az Immunforte. A vöröskeresztes standon pedig ingyenes méréseket végeztek a szakemberek.
A Táltos sátorban a test-lélek-szellem harmóniájáról, az õsi magyar életmód
mai tapasztalatairól és lehetõségeirõl tartottak elõadásokat, de megismerkedhettünk a stresszkezelés technikájával, mûszeres mérési lehetõségeivel is.

Találkozások tere: országpavilonok
Az anyaországon kívül szinte a világ minden részén élnek magyar emberek
és közösségek, melyek fáradhatatlanul õrzik a magyarság több ezer éves tüzét.
Erre a hasonlatra építve, a Világfaluban, a Találkozások terén található országpavilonokban kaptak „tûzhelyet” a különbözõ régiók, ahol lehetõségük volt bemutatkozni, megismertetni szûkebb közösségüket, befogadó országukat.
A találkozó résztvevõi délelõtt tíz órától este nyolc óráig találkozhattak itt, és
különféle beszélgetéseket bonyolíthattak le egymással. Állandóan kisebb-nagyobb csoportok gyûltek össze, ismerkedtek, beszélgettek, s hallgatták a gyakran felcsendülõ énekeket, nézték a táncokat, a filmvetítéseket, a kiselõadásokat.
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INFORMÁCIÓ
Az alábbi országpavilonok álltak az érdeklõdõk rendelkezéseire: Észak-Amerika
(programvezetõ: Bába Szilvia), Ausztrália (programvezetõ: Harmath Ilona), Latin-Amerika (programvezetõ: Fedor Aliz), Európa (programvezetõ: Nagy László), Kárpát-medence (programvezetõ: Gaál István), Afrika, Ázsia (programvezetõ: Czuh János).

Kossuth-díjas népzenészek, a HungarOperett táncosai,
kiváló elõadómûvészek – Erdélyi leány lett a Világbál Szépe
Éjfélkor bejelentették, hogy Wass Albert szülûföldjérõl, a Mezõségbõl érkezett
Csorba Zsuzsanna nyerte a Világbál Szépe címet, egy kalocsai hosszú hétvégés
programot, majd felcsendült a „Hazám, hazám te mindenem…” dallama Mészáros János Simándy-díjas énekmûvész elõadásában. Azután a dél-amerikai magyarok gyertyát gyújtottak, a táncparkett közepére vonultak, majd sokan mások is
követték õket, s körbeülve a gyertyafényt, magyar népdalokat énekeltek – ennek
a régi cserkészhagyománynak a felelevenítése is része volt az V. Magyar Világbálnak, amelyet a Világtalálkozó záró rendezvényén tartottak Budapesten, a SYMA
Rendezvényközpontban, mintegy háromszáz résztvevõvel.
A vendégeket a bejáratnál a Díszruha Szalon gyönyörû ruháiba öltözött modelljei fogadták – láthattunk kalocsai népviseletbe öltözött lányokat is – s belépéskor mindenki megkapta a Ceffa Virág Stúdió elegáns, virágból készült kitûzõjét, a szépségversenyen indulók pedig kalocsai porcelánból készített medált
kaptak, sorszámmal ellátva. A báli esemény rendezõje, Nagyváradi-Kis Anna
megvalósította azt a célt, hogy a bál a magyarság határokon átívelõ szokásait, viseletbeli hagyományait, a kultúránk és gasztronómiánk elõtti tisztelgést, az ismerkedést is szolgálja. Az est mûsorvezetését az ausztráliai Vigadó Duó tagjai –
Ernszt Katalin és Nemere László elõadómûvészek – végezték.
De térjünk vissza még a programokhoz! Vesztergám Miklós tárogatómûvész
zenéje fogadta a belépõket, majd a Himnusz eléneklése után Kaliforniából Szabó Sándor, az Amerikai Református Egyház püspöke mondott áldást, utána pedig dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke üdvözlõ beszédében hangsúlyozta, hogy szerte a nagyvilágban a társasági élet fontos része a báli hagyományok
õrzése.
Ezután a Kossuth- és Príma Primissima-díjas ifj. Sánta Ferenc és népi zenekara kíséretében felcsendült a Palotás, és máris a színpadon termett a
HungarOperett tánckara, Kollár Erik vezényletével. Utána Tóth Éva és Leblanc
Gyõzõ operetténekesek adták elõ a Pezsgõáriát, majd Szõllõsi Emese nótaénekes rövid mûsora következett, s aztán máris Netti és a Hollander Band vette át a
színpadot, és jóval éjfél utánig táncolt zenéjükre a közönség, amely remek hangulattal, szép élményekkel távozott. Annál is inkább, hiszen korlátlanul állt rendelkezésére étel, ital, s egyéb finomságok – minderrõl a Planetsport vendéglátó
cég felszolgálói gondoskodtak Havas Péter igazgató irányításával. A kalocsaiak
hoztak magukkal egy gyönyörû szép tortát, amelyet a nagyközönség részére felszeleteltek.

Egészségkonferencia
A Világfalu emeleti elõadótermében, július 7-én tartották a II. Egészségkonferenciát a tavalyi balatonlellei találkozó folytatásaként. Köszöntõjében dr.
Szalontai Éva programigazgató elmondotta: az a cél, hogy felhívjuk a figyelmet
a kiváló magyar egészségügyi szakembereinkre, feltalálóinkra, a kiemelkedõ
magyar szakterületekre, az egészségturizmus, az egészségügyi világpiac számára.
A konferencia levezetõ elnöke dr. Horváth István orvos, biológus, MTA-tag,
feltaláló, a New York-i Tudományos Akadémia tagja volt. Elõadók: dr. Schuster
András szakorvos, természetgyógyász az értelem az érzelem, a szellem és a test
harmóniáját, az öregedés lassítását hirdette. Molnár Marianna kutató, az Élet és
Energia cég tulajdonosa a sugárzásvédelem, a mikrokörnyezet jelentõségérõl
szólt.
Futás Levente segítségével az egyik legegészségesebb vörös hús, az emuhús
érdemeit méltatta Sztankó Bernadett, majd dr. Sebestény Andor, a londoni Birodalmi Rákkutató Intézet tudományos kutatója, professzora a több országban
használt, személyes rákdiagnosztikáját mutatta be. Csehné Váradi Mária sportoktató és fõiskolai egészségtan tanár a kevéssé ismert ETKA-jógát és inkontinenciát elemezte. Mária Helman, a Holt-tengeri Sóbarlang tulajdonosa ismertette, hogy milyen betegségeket gyógyít, elõz meg a sóbarlang használata.
Dr. Kiss-Szóllinger Attila szülész, nõgyógyász, fizioterápiás szakorvos a
Medmis Intézetbõl bemutatta az IBR-SYSTEM berendezést, amely az emberi
szervezetet a maga komplexitásában vizsgálja. Tóth Ágnes gyógymasszõr,
manuálterapeuta, bölcsész a fülgyertya egészségügyi és relaxációs hatásait, õs2012/ 3. szám
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magyar vonatkozásait, a Naturhelix márkanevû fülgyertya nemzetközi jelentõségét ismertette.
Kravár Krisztina, a Magyarország Önért! projekt tulajdonosa elõadásában azt
szorgalmazta, hogy Európa gyógyturizmusában fontosabb helyet foglaljon el
Magyarország. Gaál László, a Flavon max cég alapító tulajdonosa, feltaláló a minden részletében magyar Flavon termékcsaládot mutatta be, amely Európa több
országában, s most már az Amerikai Egyesült Államokban is piacon van. Dr.
Khaled Nashwan jemeni sebész, az érszûkületet megelõzõ és gyógyító Nashwan
Parasound készüléket ismertette.
Az Egészség Konferencia július 14-én is folytatódott: egy térítésmentes Egészségtúra keretében a konferencia résztvevõi közül több mint félszázan
Mátraderecskére látogattak, ahol orvosi segítséggel a résztvevõk megtapasztalták a széndioxid gyógygázfürdõt (mofetta) és az iszapos reumafürdõ jótékony
hatását.

Üzleti konferencia
Július 8-án a Világfalu tanácskozótermében került sor a Világklub Business
Fórumára, amelynek elõadói, hozzászólói a következõ kérdésekre keresték a választ: a magyar-magyar kapcsolatok révén hogyan építhetik üzleti kapcsolataikat
a nagyvilágban? Miként segíthetik egymást a kölcsönös gazdasági érdekek mentén? Hogyan tudják egymást, potenciális üzlettársaikat megtalálni a világ bármely pontján egy-egy termék, szolgáltatás találmány vagy ötlet megismertetésére és hasznosítására? Lehet-e magyar-magyar összefogás az üzleti kapcsolatok,
a marketing területén is?
Mint a bevezetõben Irmes Zsolt és Joó Géza, a fórum vezetõi elmondták, a közel egy évtizedes múlttal és egyre terebélyesedõ hálózattal rendelkezõ Panoráma
Világklub a fenti témakörökben azért hozta létre ezt a fórumot, hogy ezáltal az
üzleti kapcsolatépítést is elõsegítse. A tízmilliós Magyarország határain túl mintegy ötmillió magyar él a Kárpát-medencében és szétszóródva a nagyvilágban, körükben kívánja megteremteni a kapcsolatkialakítás és az együttmûködés lehetõségét a Fórum, amely rendezvényeivel, információs hálózatával, kapcsolatrendszerével, kiadványaival segíti a partnerkapcsolatok létrejöttét és mûködését.
Nagy érdeklõdés kísérte Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
kommunikációs vezetõjének elõadását, aki az Új Széchenyi Tervet mutatta be
részleteiben. Mint elhangzott, kiemelt szerepet kapott a Magyar Világtalálkozó
programsorozatában az Új Széchenyi Terv sokoldalú bemutatása, amely nagymértékben elõsegíti, hogy Magyarország hosszú távú fejlõdése az összmagyarság együttes hozzájárulásával valósulhasson meg. Annál is inkább, mert a Világtalálkozó mottóját, a határtalan összefogás szellemiségét az Új Széchenyi
Terv kezdetektõl fogva hordozza magában, segítõ kezet nyújtva mindazok számára, akik erõsebbé és fejlettebbé kívánják tenni Magyarországot, s 2011-tõl pedig már léteznek azok a kitörési pontok, és a hozzájuk kapcsolódó programok,
amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlõdését.
Elhangzott, hogy a 2007-2013-as programozási idõszak során mintegy 8200
milliárd forint áll hazánk rendelkezésére. Ebbõl az összegbõl 5900 milliárd forint már le van kötve, 1450 milliárd forint jelenleg pályáztatás alatt áll és mintegy 850 milliárd forint a szabad forrás. Csepreghy Nándor elõadását követõen
többen hozzászóltak, véleményt mondtak, tanácsokat adtak, miként lehetne sikeresebbé tenni az Új Széchenyi Terv megvalósítását. Ezt követõen kiselõadásokra, bemutatkozásokra, kapcsolatfelvételekre került sor, s azzal zárult a konferencia, hogy a mindennapok, a konkrét együttmûködések során folytassák az
együttmûködést a résztvevõk.

Afrikából, Indiából, Ausztráliából, Brazíliából, Iránból is érkeztek vendégek

Távoli országokból (23): Ausztrália, India, Indonézia, Mauritánia, Kongó, Nigéria, Venezuela, Nicaragua, Brazília, Argentína, Peru, Mexikó, Kanada, Jemen, Costa Rica, Irán, Bali-sziget, Bissau-Guinea, Afganisztán, Sri Lanka,
Ecuador, Japán, Algéria.

USA államaiból (12): New York, New Jersey, Kalifornia, Florida,
Massachusetts, Illinois, Arizona, Hawaii, Missouri, Texas, Pennsylvania,
Indiana - ez utóbbi két állam a rendezvény ideje alatt csatlakozott is a Világklub-hálózathoz, dr. Várdy Béla, és dr. Várdy Ágnes professzorok (Pittsburgh), valamint dr. Kocsárdy Éva Anna (Bloomington) elnökletével.

Magyarország településeirõl (a felsorolás nem teljes körû): Debrecen, Kaposvár,
Balatonlelle, Szolnok, Miskolc, Kalocsa, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Pécs,
Bonyhád, Salgótarján, Szeged, Nyíregyháza, Nyírbátor, Keszthely, Mátészalka, Fonyód, Eger, Törökszentmiklós, Veszprém, Székesfehérvár, Örkény, Balatongyörök…és még sok más településrõl.

Élénk médiaérdeklõdés
Élénk médiaérdeklõdés kísérte a rendezvényt, különösen a közszolgálati és a
regionális, valamint a külhoni magyar médiumok részérõl. A többi között foglalkozott az eseménnyel, illetve a helyszíneken riportokat, interjúkat készítettek: a
Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Hír Tv, az Echo TV, az ATV, a Digi TV, a
Lélek TV, a Lelle TV, a Debreceni Televízió, az Eger TV, a KisDuna TV, az Esztergomi Közéleti TV, a Fehérvár TV, a Cegléd TV, a Magyar Rádió, a Civil Rádió,
a Katolikus Rádió, a Csángó Rádió, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, az országos és a regionális nyomtatott sajtó. Egy-egy eseményen, magazinok, hetilapok
újságírói készítettek számos riportot a résztvevõkkel. A Világtalálkozó információs partnere az ExtraDél Info, amely 80 ezer példányban jelentetett meg egy különkiadást ez alkalomból.
A Kárpát-medencei magyar közösségek médiumai mellett a New York-i Magyar TV, a Melbourne-i Hungarian Magazin operatõr-szerkesztõi, az American
Hungarian Panoráma, az Amerikai/Kanadai Magyarság hetilap, az Ausztráliai
Magyar Élet, az Ausztráliai Kisújság újságírói, szerkesztõi is jelen voltak. A Világtalálkozó internetes médiapartnere, a Magyar TV5 jóvoltából számos program élõ adásban is követhetõ volt az internetes televízióban.
Saját kiadású Mûsorújság jelent meg az eseménysorozat teljes körû leírásával, a fellépõk névsorával, a programok idõpontjaival és azok tartalmával. Mindezeken túl számos internetes újságban, honlapon követhetõek voltak az események, a Világtalálkozó saját honlapjának címek:

Érdekességek a Világtalálkozóról
Emlékmûvei: Megmaradásunkért jelképmû Balatonlelle (2011), Összefogás
Kapu (2012)
Karitatív cselekedetei: Kárpátaljai gyermekek megsegítése, önkéntes véradás,
békeút Ausztráliába. Rajzpályázata: Határtalan összefogás címmel gyerekek részére tehetségkutató pályázat.
Kabalaállata: a koromfekete Lelle puli, aki 2011. április 1-jén született, és jelképesen a világ magyarságának összeterelésérõl gondoskodik.
A Világtalálkozó bora: a svájci-magyar állampolgárságú B. Szabó Péter borászatában készült Szekszárdi Bikavér.
Ásványvize: a Kárpátokból eredõ kristálytiszta Milotai ásványvíz
A Világtalálkozó címtára – a következõ Világtalálkozóra készül a Világcímtár, a
magyar-magyar nemzetközi kapcsolatok kézikönyve, cím- és adatgyûjteménye.
Bõvebb információért látogasson el a www.vilagtalalkozo.hu honlapra!

A Világtalálkozó Irodájához érkezett regisztrációs lista alapján több mint félszáz országból, államból érkeztek honfitársaink a Világtalálkozó valamelyik eseményére, de a rendezvény után is jelezték többen, hogy jelen voltak – merthogy
magyarok mindenütt vannak. A Világtalálkozó Iroda kéri, akik nem szerepelnek
a listán, és jelen voltak a Világtalálkozó valamelyik rendezvényén, jelezzék az
email címen, vagy a (+36) 20 449 2803-as telefonszámon.
A regisztrációk alapján a következõ országokból, államokból érkeztek vendégek:
Szomszédos országokból (5): Erdély (Románia), Kárpátalja (Ukrajna), Felvidék
(Szlovákia), Vajdaság (Szerbia), Õrvidék (Ausztria).

A képeket készítették:
Európa országaiból (18): Anglia, Svájc, Svédország, Hollandia, Németország,
Luxemburg, Franciaország, Ciprus, Belorusszia, Spanyolország, Olaszország,
Horvátország, Norvégia, Lengyelország, Írország, Oroszország, Bulgária, Albánia.
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Hajós Miklós
Kereki Kati
Gorza Rita
Konkoly-Tege György
Somogyi György

Kovács Gábor énekes mûsora

Helyére kerül a Szent Korona másolata

Zelei József és Szilágyi Aladár

Dr. Dévényi Ferenc atya beszéde közben

Hg. Eszterházy Antal (jobbról) társasága

A Civil Alapokmány aláírói

A Csillagszemûek mûsora

Dr. Orbán István (jobbról) kitüntetést ad át

Érkezik a Szent Korona másolata
Hímzések kiállitása

A Világtalálkozó ünnepélyes megnyitója

Beszélgetés a szünetben

Kányádi Sándor az amerikai magyarokkal

Dávid Viktória és Joó Géza mûsorvezetõk

„Hazádnak rendületlenül légy híve…!”
A történelmi zászlósor és a Szent Korona díszmenet bevonulásával kezdõdött a II. Magyar Világtalálkozó megnyitója Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében. „Hazádnak rendületlenül légy híve…” – a rendezvény mottójához
híven, a résztvevõk Gál Laura, a Szent György Lovagrend dámája és Mészáros János énekmûvészek vezetésével elénekelték a Szózatot, majd a Boldogasszony anyánk címû dalt. Dr. Dévényi Ferenc a katolikus és dr. Erdélyi Géza püspök a református egyház képviseletében méltatta a Szent Korona szakrális és közjogi jelentõségét. Arra intettek: térjünk vissza a
Szent Koronához és általa Istenhez; kérjük a Szent Koronát, õrizze népünk egységét.

Dr.Tanka László megnyitó beszéde

Gál Laura õsi himnuszunkat adja elõ

Kardos Béla köszönõ beszéde
16

A rendezvény házigazdái, Dávid
Viktória és Joó Géza felkérték a találkozóra érkezett közösségek képviselõit, adják át szûkebb hazájuk üdvözletét. A csángóföldi Magyarfaluból
Bogdán Tibor, az Egyesült Államokból Szabó Zsóka, a kárpátaljaiak nevében dr. Mezei László, Venezuelából
Fedor Aliz, Ausztráliából Szilágyi Aladár köszöntötte az egybegyûlteket.
Zelei József kerékpáros békenagykövet közölte: a tavalyi észak-amerikai
körútja után legközelebb Ausztráliában és Új-Zélandon népszerûsíti a világbékét, a Világklub és a magyarság
ügyét.
„Ne azt kérdezd, hogy a haza mit
tehet érted, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazáért” – vezette be megnyitóbeszédét dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke, majd Kölcsey szavait idézve hívta fel a figyelmet arra:
„A Haza minden elõtt!” A szónok
Wass Albert szavaival emlékeztetett
rá, miért is összetartó nemzet a magyar, hozzátéve, hogy az ország mai
vezetõi is az összefogást erõsítik, s
annak kialakításban a civil világ is
fontos szerepet tölt be.
Mit tehetünk a hazánkért? – kérdezte a Világtalálkozó elnöke, s
ugyanõ megfelelt: mindenki a saját területén tevékenykedjen legjobb tudá-
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sa szerint a nemzetért. Elmondta,
hogy a világtalálkozó az 52 világklub
és 12 közremûködõ szervezet együttmûködésének a gyümölcse. Nem
ugyanez lenne a cél az egész társadalmon belül? – tette fel a költõi kérdést,
majd maga felelt: fajra, felekezetre való tekintet nélkül össze kell fognunk!
(A beszéd csaknem teljes szövege e
cikk összeállításunkban olvasható).
Ezután Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kolozsvári
származású kommunikációs vezetõje úgy vélte, a határok fölötti magyar
összefogás sikert arathat. Az Új Széchenyi Tervben foglalt törekvések közül emlékeztetett arra, hogy a kormány tíz év alatt egymillió új munkahely teremtését célozta meg, és a területi kiegyenlítés elve alapján fejlesztik az ország régióit. Kérte a résztvevõket, a hazájában mindenki legyen
Magyarország szószólója.
A zenés irodalmi mûsorban a
nagyváradi Magyar Örökség-díjas
Nagyváradi Kiss Stúdió Színház mûvészei, Kis Törék Ildikó és Varga Vilmos Wass Albert, Juhász Ferenc, Vörösmarty Mihály és Kölcsey Ferenc
verseit tolmácsolták, majd Mészáros
János Elek Simándy-díjas énekmûvész adta elõ Erkel Bánk bánjából a
Hazám, hazám... áriát.
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Venezuelából Fedor Alíz üdvözlete
Hazám, hazám...
énekli Mészáros János

Töreki Kis Ildikó és Varga Vilmos
Nagyváradról

A kitüntetettek egy csoportja, középen Kányádi Sándor
A Világ Magyarságáért Közéleti Kitüntetésben részesült Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi költõ, Bollók Barbara és
Bollók Ferenc (posztumusz), a New Yorki magyarság vezéralakjai, dr. Erdélyi Géza
felvidéki ny. református püspök, dr.
Szalontai Éva svédországi újságíró, a Magyar Kultúra Lovagja, dr. Czeglédi József,
a Közép-európai Club Pannonia ügyvezetõ elnöke és Kardos Béla, az Ausztráliai
Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke.
A Tiszteletbeli Magyar Elismerést kapta a német Alexander Horsch, az õsi magyar népzene kutatója, Ahmed Szliman
mauritániai mérnök, az Afrika Európáért
Alapítvány elnöke, Suresh Chaudhary indiai közgazdász, az Indiai Világklub elnöke, Debora Rúbia Soares Santos Domján
brazil táncmûvész, a Brazil Kulturális
Központ mûvészeti vezetõje és Jaring
Landman holland képzõmûvész, a Hollandiai Világklub alelnöke.
Ünnepélyes keretek közt aláírták a
Nemzetközi Civilszervezetek Alapokmányát, majd a kezdeményezõ dr. Orbán István és az aláírók nevében Cser Ágnes mondott köszönõ beszédet. Majd dr. Orbán István, a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédõ
Szövetség elnöke kitüntetést adott át dr.
Tanka Lászlónak a gyermekvédelem érdekében végzett munkája elismeréséért.
A megnyitó ünnepségen – amelynek
rendezése Nagyváradi Kis-Anna kiváló
munkája – szép mûsort adott a Csillagszemû táncegyüttes, majd Gál Laura és Mészáros János Elek vezetésével a résztvevõk elénekelték a Himnuszt, a Székely
himnuszt, és Berlioz Rákóczi-indulójára
vonult ki a Szent Korona a díszterembõl.

Szabó Zsóka Kaliforniából

Ahmed Szliman Mauritániából

Alexander Horsch
Németországból

Bogdán Tibor Csángóföldrõl

Dr. Mezei László Kárpátaljáról

Pimenta Brazíliából

Harry Indiából

Dr. Erdélyi Géza

Csepreghy Nándor
Az Uránia színpada

NEMZETKÖZI KÖRKÉP
Az összefogás csodája – A magyarok zarándokhelyévé válhat

Kápolnaszentelés Queenslanden
Több mint háromszáz honfitársunk zarándokolt el Délkelet-Queensland erdõrengetegébe, a festõi Marian völgyében meghúzódó pálos rendi monostorhoz, a nemrég felépített Magyar Kápolna felszentelésére. Elõzményként meg kell, hogy említsük: a
queenslandi Canungra közelében felépített, Shrine to Mary Help of Christians nevet viselõ pálos monostort 1995-ben nyitották
meg. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet Boldog Özséb esztergomi kanonok több mint hétszáz éve hozta létre.

A haza minden előtt
(Részlet dr. Tanka Lászlónak a II. Magyar Világtalálkozó megnyitóján elhangzott köszöntõ beszédébõl)
„Ne azt kérdezd, a haza mit tehet érted, hanem, hogy Te mit tehetsz a hazáért.
Nem az a kérdés, hogy mit ad nekünk a haza, hanem az a kérdés, hogy Mi mit adunk a hazának?”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Honfitársak, Kedves Barátaim!
A történelem során sokan és sokszor
feltették már ezt a kérdést, a spártai
Leonidásztól John Kennedyig, és Árpádtól Kossuthig. Kölcsey fogalmazott a legtömörebben: „A haza minden elõtt!”
Tudjuk, sorsfordító idõkben csak ez az
egyetlen helyes válasz létezik: a haza minden elõtt. Eszerint maradt fent egy nép a
történelem viharos tengerén, vagy sülylyedtek el örökre még a legnagyobb birodalmak is.
Azt gondolom, ma is sorsfordító idõket
élünk. Ám, mégis szerencsés helyzetben
vagyunk.
Hiszen most nem fegyverrel, véres harcok árán kell bizonyítanunk, hogy a haza
minden elõtt, hanem tettekkel. Most nem
a harcok mezejére szól a kihívás, hanem
a tettek mezejére.
Ma a nemzeti összetartozásnak és öszszefogásnak – határon innen és túl –, igen
jó esélyei vannak.
Nem igaz, hogy a magyar nép nem
összetartó. A magyar nép összetartó.
Mert többen vannak az igazak és a jók
(Wass Alberttel szólva), mint a hazugok
és a rosszak. Ha nem lennénk összetartóak már rég nem beszélhetnénk a magyar
nemzetrõl – láthatjuk, hogy a nem összetartó nagy népek, nemzetek miként tûntek el történelem színpadáról.
Ritkán adódik ilyen jó esély az összefogásunkra. Hiszen ehhez nem csak a társadalmi akarat van meg, hanem a megfelelõ
állami, kormányzati háttér is, a nemzet
sorsa iránt elkötelezett ország-vezetõkkel.
Számukra is a haza minden elõtt, miként
az a Széchenyi nevét viselõ nemzeti fejlesztési programból is kitetszik.
Új Alkotmányban, törvényekben biztosított jogokat kaptak határon innen és
határon túl élõ honfitársaink.
De én most a kötelességekrõl szeretnék szólni. Azt gondolom, a civilszerve18
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zõdéseknek is el kell végezniük a rájuk
esõ feladatot. Összefogásunk csak akkor
lehet sikeres és eredményes, ha össznemzeti, össz-magyarsági alapokon áll.
Kevés csupán Magyarország határain belül megszervezni: szerte a nagyvilágban
szükség van a magyarság, sõt a magyarsággal rokonszenvezõ, együttmûködõ

erõk összefogására, hogy jó hírûnk és
nemzeti érdekeink érvényesüljenek a mai
kiélezett politikai-gazdasági versenypályán.
Ezért vagyunk most itt. Mit tehetünk
Magyarországért?
Azt gondolom, hogy mindenki tegye
azt, amit tud, azzal, amije van, s ott, ahol
van. Nem szabad szerepet tévesztenie
senkinek. Például egy civilösszefogás maradjon civilösszefogás. Ne akarjon politikai hatalomra törni, ne akarjon ítélkezni
emberek és sorsok felett, ne osztogasson
másoknak tanácsokat.Tegye a dolgát mindenki a saját területén, s az értékes teljesítmények, a nemzet iránti alázat és szolgálat kösse össze tagjait és a törekvéseit.
2012/ 3. szám

Azt gondolom, hogy ennek a Világtalálkozónak, s a létrehozásában közremûködõ 52 Világklubnak, a 12 társrendezõ
szervezetnek, s a mintegy 30 együttmûködõ szervezet összefogásának éppen az
a titka, hogy ebben az összetartozásban
senki nem akar senkit beolvasztani, integrálni, még koordinálni sem, ránk a harmonizáció, mint együttmûködési módszer a jellemzõ.
Harmonikusan együttmûködni…nem
ez lenne a célravezetõ módszer az élet
más területein is? A családban, az utcán, a
hivatalokban, a politikában…
Jó érzés tudni, hogy nem csak honfitársainkra számíthatunk. Ülnek itt a sorokban olyan személyek, akik nem magyar állampolgárok, de mégis szeretik
Magyarországot és készek tenni Magyarországért...például Afrikából, Indiából,
Brazíliából, Hollandiából, Németországból… örömömre szolgál, hogy néhányuknak jelképesen átadhatom majd a Tiszteletbeli Magyar elismerést.
Nos, ezért is adtuk Világtalálkozónknak a Határtalan összefogás jelmondatát.
Korra, nemre, nemzetre, fajra, pártállásra és felekezetre tekintet nélkül tartsunk össze. A közös nevezõnk: Magyarország. Mégpedig, ahogyan Széchenyi javasolta hajdanán, hogy nem csak szájjal,
hanem vállal is.
Mintegy félszáz civil szervezet, személy aláírásával is szentesítjük, a nemzeti összefogás szándékával megfogalmazott civil alapokmányt.
Végtelen hálás vagyok, s köszönet
azért, hogy ilyen sokan eljöttek. De leginkább azért, hogy a jelenlévõk, Önök kivétel nélkül olyan kiváló emberek, akik az
élet különbözõ területein munkájukkal,
munkásságukkal már bizonyították és
öregbítették a magyarság hírnevét. Sokak
életmûve a bizonyíték arra, hogy a haza,
a szülõföld, Magyarország érdekében cselekednek, éljenek bárhol is a nagyvilágban: a haza minden elõtt!

A rendkívüli eseményt a szervezõk úgy
idõzítették, hogy a szentelés egybeessen
dr. Cserháti Ferenc, a külföldön élõ magyarok püspöke ausztráliai látogatásával.
Megtiszteltetés volt a Gold Coast-i Magyar
Egyesület tagjainak és a queenslandi magyar közösségnek, hogy püspök úr elfogadta a meghívást, és az õt kísérõ Lédeczi
Dénes sydneyi és Horváth László adelaidei katolikus atyák társaságában Sydneybõl
felrepültek. Kovács Lõrinc lelkész, tisztelet-

beli konzul, Kerekes Sámuel elnök és vezetõségi tagok köszöntötték a vendégeket.
A kápolna felszentelése elõtt Cserháti
püspök a hozzá csatlakozó Fr. Colomba
helyi pálos, valamint Horváth és Lédeczi
atyákkal misét celebrált a Fekete Madonna
kápolnában, és a mise alatt nagy áhítattal
hallgathattuk Butterworth Annamária elõadásában Bach-Gounod Ave Mariáját, melyet Jurth Attila zeneszerzõ kísért. Azt követõen levonultunk a kápolnához.
Mintha az egek Ura tudta volna, hogy
mire készülünk, az esõre álló idõ kitisztult,
és gyönyörû, szikrázó napsütésben, Cserháti püspök úr, majd Fr. Colomba, Nt. Kovács Lõrinc és Kerekes Sámuel üdvözlõ szavai után Karen Young, a polgármesterjelölt
felesége méltatta az esemény jelentõségét.
Kis mûsor keretében Renáta Johnson és
Horváth Gyöngyi imái hangzottak el, követve Nemes Judit és Bencze Magda mû-

Élnek a hagyományok az erdélyi magyaroknál

vésznõ szavalatait, majd Kuchárné Balázs
Éva énekszáma után Bozsik Tamás Rákóczi megtérése címû klarinétszólója zárta a
programot. A püspök úr által átvágott szalag jelképezte a kápolna felszentelését.
Kérdésünkre Kerekes Sámuel, a Gold
Coast-i Magyar Egyesület elnöke így vélekedett a kápolnaszentelésrõl:
– Minden szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, megérte a fáradságot, mert
egyesületünk vezetõsége tudta, hogy öszszefogással, valami maradandót fogunk itt
alkotni. Természetesen mindezek nem valósulhattak volna meg az adományok, önkéntes közremûködök segítsége nélkül.
Ezer köszönet érte! S nem utolsósorban
köszönjük dr. Cserháti Ferenc püspök úrnak, hogy ellátogatott hozzánk, és felszentelte a magyarok kápolnáját, amely egyúttal magyar zarándokhelyé is fog válni.
Bozsik Tamás

Tizenkilenc éve munkálkodnak a határon túli fiatalokért

Ezer székely leány Csíksomlyón

Felnőttkorba lépett a Rákóczi-tábor

A híres búcsújáróhelyen tartották a székely népviselet, a székely dal, a székely tánc, az identitás és az
imádság ünnepét. Az elsõ Ezer székely leány találkozót
Domokos Pál Péter néprajzkutató és a Szociális Testvérek szervezték 1931-ben. A rendezvényt a diktatúra
éveiben betiltották, de 1990 óta évente megrendezik.
A találkozóra idén is Székelyföld majd minden térségébõl érkeztek résztvevõk, akik táncukkal felavatták Csíkszereda felújított fõterét, majd a csíksomlyói
kegytemplomba vonultak. A szentmisén Böjte Csaba
ferences szerzetes beszédében családalapításra, gyermekvállalásra és a szülõföldön maradásra buzdította
a jelenlevõket.

Immáron
19. alkalommal nyitotta
meg kapuit a
Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor – Diákok Határok
Nélkül program, amely
2008 óta az
A 19. Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor résztvevõi
Európai Unió legjobb
programsorozata címet viseli. A Kárpát-medence különbözõ tájairól érkezvén
idén is 135 határon túli magyar fiatal kapott lehetõséget arra, hogy megismerhesse nemzete és régiója történelmét, hasonló sorsú társakkal találkozzon, életre szóló emlékeket szerezzen, barátságokat kössön.
A tábor kezdésére idén is Gyomaendrõdön került sor. Hamar elkezdõdött az
ismerkedés, barátkozás a fiatalok között. Az este szentmisével és istentisztelettel
ért véget. Másnap a Rákóczi-, Zrínyi- és Bethlen-csoportok nekivágtak a nagy útnak, hogy tizenhárom nap alatt megismerjék Magyarország történelmi és kulturális nevezetességeit, majd a program utolsó négy napjára „családokká” alakulva érkezzenek meg Budapestre.
A program, amit 19 évvel ezelõtt Aykler Béla és Ayklerné Papp Zsuzsa álmodott meg, mára „felnõtt” korba lépett. Mára megkerülhetetlen tényezõvé vált a
határon túli magyar fiatalság életében a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor, amely több országon átívelõ összefogás, sokrétû csapatmunka eredménye.
Észak-amerikai, kanadai, izraeli adakozók, magyarországi, felvidéki, erdélyi,
kárpátaljai és vajdasági szervezõk és segítõk munkájának gyümölcse az elmúlt
idõszak. Ez az álom nem válhatna valóra nélkülük, akik évrõl évre meghozzák
az áldozatot, s anyagiakban és szellemiekben is támogatják a programot.
Turi Gréta

Az ünnepség házigazdája Csíkszentmihály volt,
díszvendégként Petrás Mária népdalénekes és Kóka
Rozália mesemondó lépett színpadra.
A szervezõk szerint 1200 székely népviseletbe öltözött lány és asszony volt jelen a találkozón, a kiállításon pedig 85 kézmûves mutatta be alkotásait. A
résztvevõk egy közös táncba is bekapcsolódhattak.
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A Szent Efrém Férfikar

Felvidékiek a Gálamûsoron

Mûvészeti Díjak átadása a Nemzeti Kulturális Gálaesten

Talpra magyar, hí a haza!
Három napon át zajlottak a programok az Urániában

Káprázatos külsõségek között kezdõdött a II. Magyar Világtalálkozó Nemzeti Kulturális
Gálaestje Tarics Péter rendezésében a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol
a nagyvilág számos szegletébõl érkezett vendéget már az elõtérben is élõ népzene
fogadta a felvidéki Nádas Tánegyüttes, Vesztergám Miklós tárogatómûvész és Takács
Éva népdalénekes jóvoltából. Miközben gyönyörû magyar öltözékeket csodálhattunk a
Díszruha Szalon modelljei révén. „Talpra magyar, hí a haza!” – ezzel a címmel rendezték
meg a kulturális gálaestet, amelynek nyitányaként a Panoráma Világklubok himnuszát,
az Ott, ahol zúg az a négy folyó címû dalt Ernszt Katalin énekesnõ adta elõ, majd Wass
Albert Üzenet haza címû versét szavalta el Tarics Péter Pro Cultura Hungarica-díjas
felvidéki elõadómûvész.

Ezután a Himnusz hangzott el a Magyar Állami Operaház és a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola gyermekkórusa elõadásában,
Gupcsó Gyöngyvér karnagy vezényletével.
Endrei Judit, az est háziasszonya köszöntötte a Panoráma Világklub és több más civilszervezet által szervezett II. Magyar Világtalálkozó
résztvevõit, akik 58 országból érkeztek az egy
hétig tartó rendezvénysorozatra.
A rendezvény kapcsán Endrei Judit hangsúlyozta: megható, hogy az öt földrész magyarjai
együtt ünnepelnek. Annál is inkább, hiszen a
2003 óta mûködõ Panoráma Világklub – a globális méretûvé növekvõ társklub-hálózat keretein
belül - az együttmûködés lehetõségét kínálja
mindazoknak, akik készek a magyar értékek jó
hírét népszerûsíteni és közvetíteni.
Ezután ismét a Magyar Állami Operaház és a
Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola
gyermekkórusát hallhatta a közönség, Dénes
Edina magyarszováti népdalokat énekelt. Pitti
Katalin operaénekes, Liszt Ferenc-díjas érdemes
mûvész két régi magyar dalt adott elõ, áldást kérve honunkra, majd Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színmûvész Petõfi Sándor Távolból címû
versét szavalta el. Egy a nemzet, éljünk a világ
bármely pontján, értékeinket, hagyományainkat õrizzük meg, gyarapítsuk és vigyük jó hírét
szerte a nagyvilágba! – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Tanka László, a Panoráma Világklub és a II. Magyar Világtalálkozó elnöke, hozzátéve: éljen bárki, bárhol is a nagyvilágban, ha
magyar származású, az általa létrehozott teljesítmény, alkotás az egyetemes magyar kultúra
értékvilágát gazdagítja!
A Világtalálkozó szellemi hídépítés Magyarország, valamint a nagyvilágban szétszéledt és
határainkon túl élõ ötmilliós magyarság között.
E híd alappillére a kultúra. Ezért rendeznek a Világtalálkozón belül önálló estet azok részvételé-

Zsúfolásig megtelt az Uránia
vel, akik elkötelezetten, magas mûvészi színvonalon végzik ezt a munkát – említette dr. Tanka
László.
Ünnepélyes keretek között adták át a Világ
Magyarságáért Mûvészeti Díjakat. Az elismerést
Józsa Judit erdélyi származású kerámiamûvész,
a Magyar Kultúra Lovagja, Boráros Imre Erzsébet-díjas felvidéki színmûvész, Pitti Katalin Lisztdíjas operaénekes, Farkaslaki Jakab György erdélyi szobrászmûvész – az elsõ világtalálkozó
Megmaradásunkért jelképmûvének alkotója –,
Szamosszegi Bodó Sándor Amerikából hazatelepült festõmûvész és Tamás Gábor Svédországban élõ énekes vehette át dr. Tanka Lászlótól.
A továbbiakban a gálaest díszvendége, a felvidéki Farnadról érkezett Nádas néptáncegyüttes bemutatójának tapsolhatott a közönség.
A szünet után A Szentlélek hárfái címmel a
Szent Efrém férfikar nyújtott emlékezetes elõadást, amelyben a Máriát dicsérõ ének mellett
Kölcsey Huszt címû epigrammáját adták elõ Kodály megzenésítésében, majd Erkel Bánk bánjából a Bordal hangzott el különleges feldolgozásban. Boráros Imre nagy átéléssel szavalta el az
ausztráliai Ruttkay Tamás Mi magyarok maradunk címû emigránsversét.
Azután ismét átadtuk magunkat a zenének:
Steve Taylor svédországi pánsípmûvész mûsora
után Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoramûvészek kettõse aratott vastapsot. Publik Antal elõadómûvész Ábrányi Emil Él a magyar címû versét tolmácsolta ihletetten, majd Alex
Horsch és az Arany Pajzs õsi magyar hangszereken játszott. A Glória Singers csinos hölgytriója
ismert musicalrészleteket adott elõ, majd a rendkívül népszerû Tamás Gábor adott ízelítõt legnagyobb slágereibõl. Záróakkordként Tolcsvay
László Erkel Ferenc-díjas elõadómûvész tolmácsolásában hallhattuk Petõfi Sándor általa megzenésített Nemzeti dalát.

Alex Horsch és Pápai Mária mûsora

Nemcsák Károly
színmûvész

Svédországból érkezett
Tamás Gábor

Endrei Judit kiválóan vezette a mûsort
Pitti Katalin operaénekes

A Díszruha Szalon modelljei kísérték be a vendégeket
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A Világ Magyarságáért Mûvészeti Díj kitüntetettjei
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A Gyermekkórus a Gálaesten
2012/ 3. szám

Tolcsvay László a zongoránál

Kossuth-díjas népzenészek, a HungarOperett táncosai, kiváló elõadómûvészek és
éjféli meglepetések tarkították az V. Magyar Világbált

Erdélyi leány lett a Világbál Szépe

Csorba Zsuzsanna
a Mezõségbõl
érkezett
szépségkirálynõ

Éjfélkor bejelentették, hogy Wass Albert szülõföldjérõl, a Mezõségbõl érkezett Csorba Zsuzsanna nyerte a Világbál Szépe
címet, majd felcsendült a „Hazám, hazám te mindenem” dallama Mészáros János, Simándi díjas énekmûvész elõadásában.
Azután a dél-amerikai magyarok gyertyát gyújtottak, a táncparkett közepére vonultak, s körbeülve a gyertyafényt magyar
népdalokat énekeltek – ennek a régi cserkészhagyománynak a felelevenítése is része volt az V. Magyar Világbálnak, amelyet a Világtalálkozó záró rendezvényén tartottak Budapesten, a Syma Rendezvényközpontban, több száz résztvevõvel.
viseletbe öltözött lányokat is –, s belépéskor mindenki megkapta a Ceffa Virág Stúdió elegáns, virágból készült kitûzõjét. A
báli esemény rendezõje, Nagyváradi Kis
Anna megvalósította azt a célt, hogy a bál
a magyarság határokon átívelõ szokásait,
viseletbeli hagyományait, a kultúránk és
gasztronómiánk elõtti tisztelgést, az is-

ket, majd a
Himnusz eléneklése után
Kaliforniából
Szabó Sándor,
az Amerikai
Református
Egyház
püspö-

A vendégeket a bejáratnál a Díszruha
Szalon gyönyörû ruháiba öltözött modelljei fogadták – de láthattunk kalocsai nép-

ke mondott áldást, utána pedig dr.
Tanka László, a Világtalálkozó elnöke üdvözlõ beszédében hangsúlyozta, hogy szerte a nagyvilágban a társasági élet fontos része a báli hagyományok õrzése.
Ezután a Kossuth- és Príma
Primissima díjas ifj. Sánta Ferenc és
népi zenekara kíséretében felcsendült a Palotás és már is a színpadon

V. Magyar Világbál
merkedést is szolgálja. Ezt segítették elõ a
különbözõ asztaltársaságok: egy helyen
ültek például az argentin, a brazil, a svéd,
az indiai, az amerikai, az erdélyi, az
ausztrál, az angliai magyarságot képviselõk – és még mások. Így lehetõség nyílt a
szünetekben a társalgásra, az ismerkedésre is. Az est mûsorvezetését pedig
az ausztráliai Vígadó Duó tagjai –
Ernszt Katalin és Nemere László elõadómûvészek- végezték.
De térjünk vissza még a programokhoz! Vesztergám Miklós tárogatómûvész zenéje fogadta a belépõ2012/ 3. szám

Szép magyar
ruhában rendezte
a bált Nagyváradi
Kis Anna

2012. július 7. szombat, 20 óra
SYMA Rendezvényközpont
Hárfamuzsika
Ünnepélyes bevonulás – tárogatózene Vesztergám
Miklós
Köszöntõ - Himnusz
Áldás – Szabó Sándor püspök Kalifornia
Megnyitó – dr. Tanka László
Nyitótánc – Palotás - HungarOperett táncegyüttes
Pezsgõ duett – Leblanc Gyõzõ, Tóth Éva
Ifj. Sánta Ferenc és népi zenekara
Szõllõsi Emese nótaénekes
Netti és a Hollander Bend

Hamar táncra perdült a közönség

*

Világbál Szépe jelölés és díjátadó
Díszruha bemutató
Kalocsai viselet bemutató
Tombola
Gyertyagyújtás – Gyertyafényben népdalok éneklése
Korlátlan étel-ital fogyasztás

termett a HungarOperett tánckara, Kollár Erik vezényletével.
Utána Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ operett énekesek adták elõ a
Pezsgõáriát, majd Szõllõsi Emese nótaénekes rövid mûsora következett, s aztán már is Netti
és a Hollander Band zenekar
vette át a színpadot és jóval éjfél
utánig táncolt zenéjükre a közönség, amely remek hangulattal, szép élményekkel távozott.
Annál is inkább, hiszen korlátlanul állt rendelkezésére az étel
és az ital, a finomságok – minderrõl a Planetsport vendéglátó
cég kiváló felszolgálói gondoskodtak Havas Péter igazgató irányításával.
Képek: Kereki Kati,
Konkoly Tege György,
Hajós Miklós
További képek:
www.vilagtalalkozo.hu
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ESEMÉNYEK
A II. Magyar Világtalálkozó nyolcnapos programsorozatában számos helyszínen és különleges eseményre, rendezvényre sor került: Hazatértünk – Külhoni Magyar Filmszemle az Uránia Nemzeti Filmszínházban; Istentiszteletek a budapesti Szilágyi Dezsõ téri református
templomban; koszorúzás Balatonlellén; Nemzetek Találkozója Nyírbátorban, Vallások Párbeszéde Máriapócson; Nemzetközi Tudományos Konferencia az Óbudai Egyetemen; Nemzetközi civilkonferencia Balatonlellén; Népfõiskolai Collegium tanácskozás Budapesten; Mûvészeti Találkozó Szegeden – most ezekbõl nyújtunk át egy kis információs csokrot!
Hazatértünk – Külhoni Magyar Filmszemle
Július 1-én, vasárnap 10 órától este 10-ig zajlott a Hazatértünk Külhoni Magyar Filmszemle Budapesten, az
Uránia Nemzeti Filmszínház Fábri termében dr. Szathmáryné Sipos Ildikó programigazgató vezetésével. Az alábbi országok terméseibõl láthatott filmet a szép számú közönség: Ausztrália, Észak-Amerika (USA, Kanada), Németország, Erdély és Irán. Az alkotások jó része az ott élõ magyarság életét, munkásságát, történeteit mutatta be,
este 20 órától pedig az emeleti kávézóban közönségtalálkozóra került sor alkotók, szereplõk és érdeklõdõk közremûködésével.
Ausztráliából dr. Hangay Györgynek az ausztráliai magyarokról szóló Túl az Óperencián címû filmje, az USAból ifj. Szalay Róbert Wass Albert portréja, Pignitzky Réka Inkubátor címû alkotása, a Debrecen Televízió forgatócsoportja által az amerikai magyarságról készített produkciója, valamint Kálmán Gábor Egyszer volt… címû
filmje volt megtekinthetõ.
Kanadából Susan Papp Megtagadva címû alkotását, Rófusz Ferenc rövidfilmjeit, Erdélybõl pedig Xantus Gábor Életem, Afrika címû dokumentum filmjét láthatták az érdeklõdõk.
Duo Sevilla címmel a Teheránban készült Khosrow Sinai nemzetközi hírû iráni filmrendezõ alkotása is vetítésre került, valamint a Németországban az emigráns magyarság életében történelmi szerepet betöltõ Burg Kastlról
szóló Halmy György által készített filmje szerepelt még a programban.
A filmszemle fõvédnöke, Rófusz Ferenc Kossuth- és Oscar díjas filmrendezõ így írt a fesztiválhoz küldött levelében: „a filmek hûen reprezentálják azokat a szellemi mûhelyeket, amelyek a világ különbözõ országaiban élõ
magyarság közösségeit, személyiségeit mutatják be, s azt gondolom fontos részét képezik mind a magyar történelemnek, mind pedig az egyetemes magyar filmmûvészetnek. Érdemes ezekre az alkotásokra ráirányítani figyelmet,
az érdeklõdést széles körben, mert olyan gyöngyszemeit nyújtják az emigráció életének és munkásságának, amely
a maga nemében egyedülálló.”

Koszorúzás Balatonlellén, Istentisztelet Budapesten
Július elsején a II. Magyar Világtalálkozó programsorozata Balatonlellén vette kezdetét, ahol a tavalyi találkozó emlékére felállított Megmaradásunkért jelképmûnél, valamint a Gyermekáldozatokért és Gyermeki Jogokért emlékmû talpazatán helyezték el a kegyelet és a hála virágjait. Az ünnepségen részt vett, többek között Bauer Edit,
az Európa Parlament képviselõje, dr. Orbán István, a MAGYISZ elnöke, dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke,
s Kenéz István, Balatonlelle város polgármestere.
Ezt követõen Budapesten folytatódtak a programok: az I. kerületi Szilágyi Dezsõ téri református templomban
tartották a Világtalálkozó nyitó Istentiszteletét.

Képzõmûvészeti kiállítás a Párbeszédek Házában
Július 2-án 17 órától Budapesten, a Horánszky utcai Párbeszédek Házában nyílt meg a Spanyolországban élõ
Fodor Lengyel Zoltán, Goya Díjas festõmûvész kiállítása. A szép számú érdeklõdõ elõtt dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke, Hegedüs Tünde, a Világklub Mûvészeti Galériájának vezetõje, festõ- és szobrászmûvész, s Bába
Szilvia, a kiállítás rendezõje mondott beszédet, majd Fodor Lengyel Zoltán beszélt munkásságáról, s mutatta be
alkotásait a jelenlévõknek.

Nemzetek Találkozója Nyírbátorban
A Báthori Kastély patinás falai adtak otthont Nyírbátorban július 4-én, késõ estébe nyúlóan a Magyar Világtalálkozó keretében megvalósuló Nemzetek Találkozója programnak dr. Szathmáryné Sipos Ildikó igazgató háziasszonyi közremûködésében. A baráti hangulatú eseményen a magyarországi, a kárpátaljai, a partiumi és a felvidéki vendégek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Afrikából, Indiából, Ausztráliából is érkeztek résztvevõk,
s arról esett szó, hogyan tudnak együttmûködni, miként lehet népszerûsíteni Magyarországot a nagyvilágban, s
kinek-kinek milyen lehetõségei vannak ebben a vonatkozásban. Gazdag kulturális mûsor és közös vacsora kísérte a közvetlen, olykor szenvedélyektõl sem mentes eszmecserét, mélyen egyetértve abban, hogy a magyar értékek
népszerûsítése, a kapcsolatok építése, Magyarország jó hírnevének erõsítése

Nemzetközi Tudományos Konferencia
Sorskérdéseinkrõl: esélyeink és lehetõségeink
Két napos elõadássorozat keretében sikeresen lezajlott a Magyar Világtalálkozó tudományos konferenciája,
amelynek fõvédnöke Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke és a Magyar Közgazdasági Társaság
elnöke, védnökei: Lipták Béla, mérnök az Amerikai Egyesült Államokból és az Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai
Egyetem rektora – ez utóbbi intézmény adott otthont, méltó körülményeket teremtve, remek házigazdaként a több
mint fél száz elõadásnak.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Mint a konferenciaigazgató, dr. Tuzson Tibor elmondta: a konferencia teljesítette célkitûzését: széles körû társadalmi civil párbeszéd kialakítása nemzetünk gazdasági, mûszaki és tudományos sorskérdéseirõl, különös hangsúllyal a kitörési lehetõségekre, az összetartozás és egymásrautaltság tudatosítására az értéktermelõ reálszférában
is. Az elkerülhetetlen globalizációnak lehetünk szenvedõ alanyai, de a magyar nemzetnek kiemelkedõen jó adottságai vannak ahhoz, hogy nyertese legyen ennek.

Dr. Surján László, az Európa Parlament alelnöke fõvédnökségével
Nemzetközi Civilkonferencia Balatonlellén
Szükség van-e Uniós szociálpolitikára? – nagy érdeklõdés mellett tartott ezzel a címmel nyitóelõadást dr. Surján László, az Európai Parlament alelnöke a II. Magyar Világtalálkozó Balatonlellén megtartott civilszervezeti konferenciáján. A Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség rendezésében, dr. Orbán István elnök irányításával,
és számos szervezet, neves közéleti személyiség közremûködésével tartott konferencián a civilszervezetek együttmûködésének lehetõségeit vitatták meg a jelenlévõk. Többen csatlakoztak a helyszínen is a Világtalálkozó megnyitó ünnepségén aláírt Civilszervezetek Nemzetközi Alapokmányához. Ugyancsak fontos eseménye volt a Világtalálkozónak a Népfõiskolai Collegium ülése Budapesten, ahol a magyarság határon túli összefogásának, Magyarország szuverenitásának megõrzése volt a központi gondolat.
A Civilszervezetek Nemzetközi Konferenciájának védnöki tisztségében dr. Surján László mellett, többek között Bauer Edit Európa Parlamenti képviselõ, (Szlovákia), Lokodi Edit Emõke, a Maros Megyei Tanács elnöke is
szerepet vállalt. A város önkormányzatának dísztermében megrendezett tanácskozás résztvevõit Kenéz István
polgármester köszöntötte, megemlítve, hogy jó szívvel gondolnak vissza a tavaly Balatonlellérõl indult világtalálkozói programsorozatra, s idén is méltó módon kapcsolódtak a II. Magyar Világtalálkozóhoz, a határtalan összefogás szellemiségéhez: akkor és most is a civilszervezetek vezetõi, képviselõi itt rendezték meg fórumukat.
Ezután dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke üdvözölte a jelenlévõket, hangsúlyozva, hogy a határon túli magyarság érdekében hozott kedvezõ állami, kormányzati intézkedések mellett a civilszervezõdéseknek is cselekedniük kell: programjaikkal, együttmûködésükkel, Magyarország jó hírnevének képviseletével szerte a nagyvilágban.
Idézte a Világtalálkozó megnyitóján, a dr. Orbán István kezdeményezésére létrejött, s közel félszáz szervezet, intézmény által aláírt Alapokmány célját: „Mi, a Kárpát-medence és azon túli országok civil szervezetei az új évezred kezdetén, a Hit, a Reménység és a Szeretet jegyében, embertársaink iránt érzett felelõsséggel elhatároztuk, hogy a nemzetek és a nemzedékek közötti tartalmas kapcsolat kialakításával, harmonikus együttmûködésben, egymás tapasztalatainak kölcsönös hasznosításával ezen Alapokmány aláírásával létrehozzuk a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációját. Büszkék vagyunk nemzeteink eredményeire, s hogy népünk alkotmányos kormányzatai jogszabályokban
biztosítják a civil szervezetek megalakulásának lehetõségét és anyagilag is segítik mûködésüket.”
Ezt követõen a konferencia fõvédnöke, dr. Surján László, az Európai Parlament alelnöke elõadásában a szociálpolitika aktuális kérdéseit taglalta, sorra véve a magyarországi és az európai tapasztalatokat, s felvázolta a lehetséges fejlõdési irányokat Európában. Ezután prof. dr. Kiss László egyetemi tanár, alkotmánybíró A jövõ nemzedékének esélyei az Alaptörvény tükrében címmel tartott elõadást, majd dr. Cser Ágnes, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság tagja, az MSZ EDDSZ elnöke A civil szervezetek érdekképviselete témakörében tartott kiváló elõadást.
Ezt követõen számos elõadás, bemutatkozás, tájékoztatás hangzott el, majd fogadással ért véget a rendezvény,
majd dr. Orbán István foglalta össze a tanácskozás tapasztalatait.
Budapesten rendezték a Világtalálkozó egy másik fontos eseményét, a Népfõiskolai Collégium gyûlését, amely dr.
Kis Boáz, a Népfõiskolai Collégium ügyvezetõ elnöke szervezésében zajlott. Az eseményen nagysikerû elõadást tartott
a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke, Horkay László, hangsúlyozva a magyarság összetartozásának fontosságát. A fórumon sokan felszólaltak, véleményt mondtak valamennyien erõsítették a határtalan összefogás
gondolatkörét, Magyarország szuverenitásának megõrzését, a nemzeti sajátosságok térnyerését, ebben a civilszervezeteknek jutott feladatokat, végül dr. Kis Boáz Ady Endre soraival búcsúzott: Õrzõk, vigyázzatok a strázsán!

Mûvészeti találkozó Szegeden, a Feketesas Szalonban
Magyarország és a világba szétszéledt magyar alkotómûvészek közötti „mûvészeti hidat” építette az a nemzetközi mûvésztalálkozó, amelyet a Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozata keretében július 4-én
rendeztek a csongrádi megyeszékhely Feketesas Szalonjában. A magyarországi vendégeken kívül a Vajdaságból,
Erdélybõl, Venezuelából, a Bali-szigetekrõl is érkeztek vendégek, hogy szót váltsanak arról, hogyan lehet a gyakorlatban is megvalósítani azt a tényt, hogy a világ számos országában élõ magyar képzõmûvészek alkotásai, munkássága minél ismertebb, népszerûbb legyen az anyaországban és szerte a nagyvilágban. Szó esett arról is, hogy
a távolban élõ és alkotó magyar képzõmûvészek hogyan tudnak együttmûködni a magyarországi mûvésztársaikkal, miként tudják segíteni anyaországbeli honfitársaik mûvészeti tevékenységének ismertté válását.
Az eszmecserét egy konkrét példa is illusztrált. Az egybegyûlt vendégsereget Hegedüs Tünde festõ- és szobrászmûvész, a Világtalálkozó mûvészeti programigazgatója, társrendezõje köszöntette, majd bemutatta „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” címû, három méter széles, monumentális panoráma festményét,
amelyet a Magyar Világtalálkozó emlékére készített, s látható lesz majd Budapesten,a SYMA Rendezvényközpontban, a Világfaluban is. A Feketesas Szalonban megtekinthetõ a Bali szigeteken élõ és alkotó Szûk Norbert festõmûvész különleges alkotásai. Az eseményt élénk médiaérdeklõdés kísérte. Egyébként a Feketesas Szalon Szeged
egyik legrangosabb szellemi mûhelye, mûvészi találkozóhelye lett az elmúlt idõszakban, ahol gyakran megfordulnak a világ különbözõ országaiból érkezõ és kiállító képzõmûvészek, neves személyiségek. A Szalon találkozóhelye Szeged város üzletembereinek, mûvészeinek ahol különleges, a régi szalon-életet idézõ hangulatú és kultúrával, mûvészettel fûszerezett programokkal színesíthetik az odalátogatók hétköznapjaikat.

Vallások Párbeszéde Máriapócson
Július 4-én került sor Máriapócson, a szent kegyhely falai között a Vallások párbeszéde programra, amelyen
egy kerekasztal beszélgetés során fejtették ki nézeteiket és együttmûködési szándékaikat a különbözõ vallások
képviselõi Kapin István atya közremûködésével. Megtekintették a vallási kegyhelyet, - az életükben elõször ott járt
vendégek- az Amerikai Egyesült Államokból, Afrikából, Indiából, Ausztráliából, Brazíliából. A baráti hangulatú
eseményen arról is szó esett, hogyan tudnak együttmûködni, miként lehet népszerûsíteni Magyarországot a
nagyvilágban, s kinek-kinek milyen lehetõségei vannak e vonatkozásban.
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EGÉSZSÉGKONFERENCIA
Sikeres hagyományteremtõ Magyarsághíd Egészségkonferencia

A gyógyítás lehetőségeiről és esélyeiről
A konferenciák közül az idén is az egyik legnagyobb érdeklõdés a Világfalu emeleti elõadótermében megrendezett Magyarsághíd Egészségkonferenciát kísérte, amely dr. Szalontai Éva konferencia-igazgató megnyitójával kezdõdött. A Világ Magyarságáért elismerés kitüntetettje hangsúlyozta, hogy hagyomány lesz már ez az Egészségkonferencia, hiszen tavaly
Lellén, most Budapesten, valamint jövõre a III. Magyar Világtalálkozón is megrendezik, olyan fontosnak tartják elõadók és
résztvevõk egyaránt.
Mint említette a cél: bemutatni az
egészséges életmódot, az egészséget, ami
nélkül semmink sincs, ami életünk legértékesebb része. A konferencia szándéka,
hogy felhívjuk a figyelmet értékes magyar
egészségügyi szakembereinkre, feltalálóinkra, a kiemelkedõ magyar szakterületekre, a bel- és a külhoni érdeklõdõk,
szakemberek, az egészségturizmus, az
egészségügyi világpiac számára.
A konferencia levezetõ elnöke, moderátora dr. Horváth István orvos, biológus,
MTA-tag, feltaláló, a New
York-i Tudományos Akadémia tagja
volt, számtalan egészségügyi
tanulmány, szakkönyv többnyelvû szerzõje. Említsünk
Dr. Szalontai Éva
meg az elõés Dr. Horváth István
adók és bemutatott témaköreik közül néhányat!
Dr. Schuster András, szakorvos, természetgyógyász az értelem és az érzelem, a
szellem és a test harmóniáját, az öregedés
lassítását hirdette.
Molnár Marianna kutató, az Élet és
Energia Cég tulajdonosa kiegészítette
Schuster András elõadását. Fõ témája: a
sugárzások mérése, sugárzásvédelem, a
mikrokörnyezet jelentõsége volt.
A Németh és Futás Kft. vezetõje,
Sztankó Bernadett Futás Levente segítségével az amerikai, az ausztrál és a magyar
húskutatók szerint a legegészségesebb
vörös hús, az emuhús érdemeit méltatta.
Dr. Sebestény Andor, a Londoni Birodalmi Rákkutató Intézet tudományos kutatója, professzora, -aki miközben sok orvos éppen Nyugaton keres boldogulást, õ

A mátraderecskei elõadáson
26

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

A Mofetta-kezelésen
hazatelepült és itthon, Magyarországon
folytatja kutatómunkáját-, õ a több országban használt, személyes rákdiagnosztikáját ismertette.
Csehné Váradi Mária sportoktató és fõiskolai tanár a kevéssé ismert ETKA-jógát
és inkontinenciát elemezte, megemlítve,
hogy aTest- és Egészségkultúra Stúdiójának tanfolyamaira is várja az érdeklõdõket, a várandós nõket, a gerinc, prosztata
problémákkal küszködõket.
Mária Helman, a Holt-tengeri
Sóbarlang tulajdonosa ismertette,milyen
betegségeket gyógyít, elõz meg a Holttengerbõl származó só.
Dr. Kiss-Szóllinger Attila, szülész, nõgyógyász, fizioterápiás szakorvos a
Medmis Intézetbõl bemutatta az IBR-SYSTEM berendezést, amely az emberi szervezetet a maga komplexitásában vizsgálja.
Tóth Ágnes gyógymasszõr, manuál terapeuta, bölcsész a fülgyertya egészségügyi
és relaxációs hatásait, õsmagyar vonatkozásait, a Naturhelix márkanevû fülgyertya
nemzetközi jelentõségét ismertette.
Kravár Krisztina, a Magyarország
Önért! – projekt tulajdonosa hangsúlyozta, hogy Magyarország Európa gyógyturizmusában fontosabb helyet is elfoglalhatna Magyarország a jelenleginél.
Gaál László a Flavon max cég alapító
tulajdonosa bejelentette, hogy a számos
díjjal elismert termékeiket az európai országok mellett ez év nyarától az Amerikai
Egyesült Államokban is forgalmazzák.
Dr. Khaled Nashwan jemeni sebész, az
érszûkületet megelõzõ és gyógyító
Nashwan Parasound készülék feltalálója
bemutatta készülékét, amely a 2006-os év
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találmánya volt, s nemzetközi díjat is
nyert.
A terem egy-egy elõadásra zsúfolásig
megtelt bel- és külföldi szakemberekkel,
érdeklõdõkkel egyaránt, voltak itt többek
között Erdélybõl, Kárpátaljáról, Angliából,
Svédországból, az Egyesült Államokból.

Az elõadások iránt nagy volt az érdeklõdés
A konferencia egyfajta közösségformáló erõvel is bírt, hiszen a tavalyihoz hasonlóan az idén is, néhány nappal késõbb
mintegy félszázan egy mátraderecskei kirándulást tettek a helyi gyógyfürdõbe, ahol
egy térítésmentes egészségtúra keretében,
orvosi segítséggel a résztvevõk megtapasztalták a szén-dioxid gyógygázfürdõ
(mofetta) és az iszapos reumafürdõ jótékony hatásait is, elõtte pedig felkeresték a
recski történelmi emlékhelyet.
Feljegyezte: dr. Turcsán Mihály

A fórum elnöksége

A fórum résztvevõi

Az ‘56-os Lovagrend képviselõi

Nagy érdeklõdés kísérte az '56-osok találkozóját: húsz országból jöttek el a fórumra

Párbeszéd történelmünk jeles eseményéről
A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület (KEP) szervezte meg július 4-én hatalmas érdeklõdés mellett Budapesten az 56-os Dialógus Fórumot a II. Magyar Világtalálkozó keretében. Húsz országból, több mint százan vettek részt a
rendezvényen. A KEP mellett a rendezvény védnökei között szerepelt az 56-os Történelmi Alapítvány, az 56-os Szabadságharcos Lovagrend és a Magyarságszolgálati Alapítvány is.
Dr. Czeglédi József, a KEP ügyvezetõ
elnöke, az ‘56-os Dialógus Fórum igazgatója és vitavezetõje köszöntõjében hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc a legújabb kori magyar
történelem legjelesebb eseménye. Ennek
kihatása a világtörténelemre
minden más magyar eseménynél nagyobb volt.
Hg. Esterházy Antal
KEP elnök, a rendezvény fõvédnöke
megnyitó beszédében elsõsorban saját
‘56-os élményeirõl be-

szélt,
kiemelve a
forradalomnak azt a nagy
jelentõségû következményét,
amely a nyugat európai értelmiség
magatartásának látványos fordulatában
volt lemérhetõ.
Az elõadások közül különösen nagy érdeklõdést váltott ki a rendezvény elnöke,
Sinkovics Gyula az ‘56-os Szabadságharcos Lovagrend nagymestere, a Szabadságharcosokért Közalapítvány kurátora bevezetõ elõadása, a Recski Szövetség
fõtitkára dr. Körösmezey László beszámolója a recski kényszermunkatáborról, dr.
Jobbágyi Gábor tanszékvezetõ egyetemi
tanár elõadása az 1956-os forradalom és
szabadságharc 20 000 halottjáról (ami
többszöröse az eddig közölt adatoknak),
Puchert János halálraítélt elõadása a juta-

dombi
harcokról,
megtorlásokról,
Marinovich Endre c. nagykövet, AntallBoross miniszterelnökök volt kabinetfõnöke és Varga Zoltán, az ‘56-os Szövetség
volt alelnöke beszámolói személyes élményeikrõl és az Ausztriában élõ Radda István, a Bécsi Magyar Világklub elnökének
beszámolója az ‘56-os forradalom Nyugat-Európára gyakorolt hatásairól.
A nagyszámú hazai és külhoni
magyar hozzászóló a forradalom alapkérdéseinek megítélésében lényegében egyetértett, azzal, hogy hasonló
fórumok szervezésére
feltétlenül szükség van
egyes vitatott részkérdések tisztázása, ‘56
hiteles megismerése
például a fiatalok
jobb tájékoztatása érdekében.
Lényegében ezt
hangsú-

lyozta
összefoglalójában az
‘56-os Dialógus Fórum
igazgatója és vitavezetõje is, amikor úgy fogalmazott, hogy a párbeszédet tartja a legjobb módszernek ahhoz, hogy ellenségekbõl ellenfelek, ellenfelekbõl pedig barátok legyenek.
A színvonalas, aktív rendezvényhez gratulált a Világtalálkozó jelenlévõ elnöke,
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dr. Tanka László is. Egyben bejelentette,
hogy a Fórum igazgatójának dr. Czeglédi Józsefnek elõzõ nap adták át ünnepélyes keretek között a Világtalálkozó megnyitó ünnepségén „A Világ Magyarságáért” elismerõ
oklevelet és a kitüntetéssel járó Életfa-kereszt kisplasztikát az összmagyarság összefogásának erõsítése érdekében végzett kiemelkedõ munkásságáért.

Dr.Czeglédi József átveszi
A Világ Magyarságáért kitüntetést

Dr. Marinovich Endre tartja beszédét
Zsúfolásig megtelt a terem
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VÉLEMÉNY
Szervezõi szemmel a II. Magyar Világtalálkozóról

Találkozni jó, ismét találkozni nagyon jó!
Nagyváradi Kis Anna írása

Tavaly a Balatonlellén megrendezett I. Magyar Világtalálkozón is elmondhatták/elmondhattuk, hogy jó volt magyarnak lenni. Ez év július havában a Budapesten megrendezett II. Világtalálkozón ez az érzés még erõteljesebben érezhetõ volt, még
inkább tükrözõdött a szemek csillogásából, az örömteli mosolyokból, a baráti ölelésekbõl, kézfogásokból, a tetszést nyilvánító tapsokból a világ 58 országából érkezõ magyar honfitársaink – és nem magyar állampolgárok – részérõl is. Nem
sok annál boldogabb érzés van, mint amikor megtapasztaljuk az együvé tartozás örömteli pillanatait találkozóinkon. Igen,
ismét állíthatjuk jó volt magyarnak lenni!
Kötõdés az anyaföldhöz
A baráti, testvéri találkozások, mindig
örömteli pillanatok. A világban szétszóratott
és határainkon kívül rekedt magyarság itthoni találkozásai, mindig különleges és erõteljes nemzeti érzületet is tükröznek, az
összetartozás kimondhatatlan és láthatatlan, de ezer szállal lelkünk mélyéig az anyaföldhöz kötõdõ érzelmi, lelki kötödés.
Történelmünk viharos évtizedeiben a
sokszor kényszerû elválásokat, elvándorlásokat, elmeneküléseket oldja fel, és azt a
boldog érzést fejezi ki, hogy ma haza lehet
térni – úgy is mondhatnám, haza kell térni
–, ma a honvágyat fel lehet oldani, mert tudjuk, sokaknak, sok évtizedig, vagy soha
nem adatott meg a hazatérés lehetõsége.
Ezért külön értékkel bír a hazajövetel a hazatalálás: „a haza mindenek felett” érzése.
A Panoráma Világklub 52 klubjának vezetõi, a 12 társrendezõ szervezet, a mintegy
30 együttmûködõ partner azért vállalták és
vállalják a szervezés fáradságos munkáját,
hogy a hívó szóra az anyaországba hazatérõ, itthon otthonra találó nemzettestvéreinkkel való találkozás örömteli pillanatait
lássuk, érezzük és megtapasztaljuk együtt,
hogy összetartozunk, és mondjuk: „Magyarország szeretlek”.
A hazatérõ, hazalátogató magyarok szeretetét érezve, feledésbe merül a szervezés
sokszor erõt próbáló fáradtságos munkája,
a bonyolítás közben néha megoldhatatlannak látszó, pillanatok terhe. Mindez elcsitul,
elködlik egy-egy mosoly, örömteli kézfogás,
elismerõ gratuláció hallatán, amelybõl úgy
gondolom minden szervezõnek bõséggel
jutott.

„Ne izgulj,minden rendben!”
Engedjék meg, hogy most saját szervezõi munkám tapasztalataiból egy-két kulisszatitkot is átadva,beszámoljak Önöknek
a megnyitó a Magyarsághíd konferencia és
a Világbál eseményeirõl és köszönetem fejezzem ki mindazoknak, akik ebben részt
vettek és hozzájárultak sikeréhez.
A megnyitó napján már hajnali négykor
ébresztett egy SMS – „ne izgulj minden
rendben, elindultunk” – ez volt az üzenet!
Kedves Somogy megyei, Kaposvári Társ28
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klub elnökhelyettesem, Koszó Aranka írta,
aki a címerfestõ Szírják Tamással és az ötvösmûvész Rónai Attilával indult útnak Kaposvárról Budapestre, a
Szent Korona másolatával és
a 64 vármegye címereivel,
hogy segítsen a díszterem a
színpad berendezésénél!
Hát innentõl kezdve nem is
izgultam (?) és már többé
nem is aludtam, gondolataim a hajnali tennivalók körül
idõztek. A megnyitó ünnepség fontos eseményeihez jelképeinket szállító autó, Kovács József alelnök társam segítségével reggel 7 órára érkezett meg az
Urániához, természetesen akkorra már én
is ott voltam.

Történelmi jelképeink díszletében
Elkezdõdött az Uránia Dísztermének
elõkészítése, a színpad berendezése, mert a
nyitóünneprõl - Magyarsághíd konferenciáról és természetesen a szombati bálról nem
hiányozhattak a magyarság összetartozásának jelképei, melyet megtestesített a magyar Szent Korona másolata, a 64 vármegye
címerei és – õseink, hõseink elõtt tisztelegve – a Történelmi zászlósor, melyet a Történelmi Vitézi Rend törzskapitánya v. Dr.
Bucsy László úr bocsátott rendelkezésünkre. Köszönet és hála mindnyájuknak jelképeinkért! Színpadra kerültek a magyar díszruhák és a Ceffa-virágok, trikolorba öltözött
a színpad, megjöttek a hangpróbához a mûvészek és a bevonulási fõpróbához a lovagok, vitézek, tengerészek.
Az érkezõ vendégeket a Díszruha Szalon
csodás ruháiban fogadtuk. A díszterem
halljában a Szilas Néptáncegyüttes táncosai

és zenekara, szépséges magyar zenénkkel
és táncunkkal gyönyörködtette a díszterembe igyekvõket. 10 órára a díszterem megtelt.
A II. Világtalálkozó
megnyitója, a Rákóczi indulóra a Történelmi zászlósor és a Szent Korona
másolatának ünnepélyes
bevonulásával kezdõdött,
melyben közremûködött
a Szilas Néptáncegyüttes,
szolgálatot teljesített a
Szent Korona Társaság, a
Szent Korona Lovagrend, a Szent László Lovagrend, a Történelmi Vitézi Rend, a Kultúra Lovagjai, az 56-os Lovagrendek, a Szent
Lázár Lovagrend és a Magyar Tengerész
Egyesület. (Köszönet a szolgálatért mindnyájuknak és az õrségváltás levezényléséért
v. Szilasi Csaba székkapitány úrnak.)

Üzenet otthonról itthonra
Régiségbõl hozott szokásjog szerint Gál
Laura és Mészáros János Elek közremûködésével elénekeltük a Szózatot, majd Gál Laura õsi himnuszunkat a Boldog asszony
anyánkat énekelte, szépségesen. A vendégeket köszöntötte a Panoráma Világklub két
állandó mûsorvezetõje Dávid Viktória és
Joó Géza, majd felkérték dr. Dévényi Ferenc
(katolikus) és dr. Erdélyi Géza (református)
püspököt, hogy mondjanak egy - egy áldást.
Ezután dr. Tanka László megnyitó beszéde
következett, majd Csepreghy Nándor, az
NFÜ kolozsvári származású kommunikációs vezetõje üdvözölte a megjelenteket. A
mûsorvezetõk, a világ, különbözõ pontjairól, és hátárainkon kívüli területeirõl – többek között Csángóföldrõl – érkezett magyar
közösségek küldötteitõl kérték, hogy

mondják el a II. Világtalálkozóra otthonról –
itthonra küldött üzeneteiket, üdvözlõ, köszöntõ szavaikat.
A nyitóünnepen átadásra kerültek a Világ Magyarságáért kitüntetések – többek között Kányádi Sándor erdélyi költõ és Erdélyi
Géza felvidéki püspök úr részére. A Tiszteletbeli Magyar elismerést öten vehették át. A
színvonalas, szívet-lelket melengetõ „Hazádnak rendületlenül légy híve” mûsorban
közremûködtek a Nagyváradi Kiss Stúdió
Színház mûvészei, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos. Tolmácsolásukban Wass Albert,
Juhász Ferenc, Farkas Árpád Dsida Jenõ és
Vörösmarty Mihály szólt hozzánk, megindító gondolatokkal, magas színvonalú szép
elõadásban, amit a közönség vastapssal honorált.
Az irodalmi mûsort Erkel Ferenc: Bánk
Bán címû operájának Hazám, hazám címû
nagyáriája zárta, Mészáros János Elek,
Simándy díjas énekmûvész elõadásában,
hatalmas sikert aratva. Hasonlóan nagy tetszést aratott a Csillagszemû Néptánc Együttes, akik a megnyitót és az utána következõ
Magyarsághíd konferenciát is elbûvölõ
tánctudásukkal, fergeteges produkciójukkal
zárták. Õk a magyar néptáncnak nem
„csak” csillagszemû mûvészei, hanem a
néptánc-hagyomány ápolásának gyöngyszemei is, ami mestereiket, Tímár Böskét és
Tímár Sándort dicséri. A megnyitó elsõ részét a Himnusz és a Székely himnusz közös éneklésével, a Szent Korona õfelségének és díszmenetének
kivonulásával zártuk.
Rövid szünet után a Magyarsághíd Közélet Konferencia nyitányaként, Mészáros János Elek énekmûvésznek köszönhettük a honszeretet felindítását, amit a Rákóczi megtérése címû
Kacsóh Pongrácz dallal felszínre hozott szívünkben.

A kérdés: mit teszünk az országért?
Konferenciaigazgatóként köszöntöttem
a megjelenteket és az elõadókat, s nem csalatkoztam abban a reményemben, hogy azt
a láthatatlan lelki hidat, ami a nemzetet öszszeköti a Gyimesektõl az Õrvidékig, s a világba szétszóratott minden igaz magyar emberig, azt a konferencián láthatóvá tudjuk
tenni. Mert nem az a kérdés, hogy mi tesz
értünk az ország, hanem, hogy mi mit teszünk, országunkért, nemzetünkért, kultúránkért, magyarságunkért.
A konferencián húsz rövid elõadás hangzott el, szinte a világ minden pontjáról érkezett elõadók tolmácsolásában. A színvonalas
elõadásokban képet kaptunk arról, hogy a világ magyarsága, hogy építi tovább a meglévõ
lelki magyarsághidat, kulturális és gazdasági
téren a nemzet szolgálatában. Érkeztek elõadók Erdélybõl, Kárpátaljáról, de Brazíliából,
Svájcból, Kanadából, Mexikóból és sorolhatnám tovább, például Angliából Poynton város polgármestere Bartos Gábor, Újvidékrõl a

A megnyitó közönsége a Himnuszt énekli
volt oktatási és mûvelõdési miniszter Bunyik
Zoltán, Kaliforniából Szabó Sándor püspök
úr, és hogy hazai elõadót is említsek, Birinyi
József úr, aki a Hungarikum Szövetség elnökeként a magyar értékek népszerûsítése terén fogalmazta meg közös dolgainkat, határon innen és túlra.
A konferencia elõadásai közben csodálatos produkciókat hallhatott és láthatott az
érdeklõdését végig megõrzõ közönség. Kovács Gábor zenész, saját szerzeményével
szerzett megható pillanatokat a közönségnek. Szerzeményének dr.
Papp Lajos professzor adta
a címet, mely így szól: A
nemzet dala. Elõadása
közben néhol könnyek
csillantak meg a szemek
sarkában. Gál Laura is
nagy sikert aratott szívhez
szóló énekeivel: Szép vagy
gyönyörû, vagy Magyarország és az Álmodó Tisza part címû dalokkal. A konferencia, mint említettem, nemzeti értéktárunk
egyik gyöngyszemével a Csillagszemû
Táncegyüttes fergeteges néptánc produkciójával zárult. (a megnyitó I.II. részérõl
DVD készül).

Magyar bál hagyományaink mentén
A II. Világtalálkozó egy hetes eseménysorozatának sok színes eseménye közül a
megnyitó ismertetése után a szombati V.
Magyar Világbálról szeretnék átnyújtani rövid élménybeszámolót, ahogy elõre jeleztem, mint az est rendezõje és háziasszonya.
Hagyományos magyar bálra készültünk,
melynek célját már a meghívóban is megfogalmaztunk. A bálok és a világ számos
pontján megrendezésre kerülõ - Magyar
Bál, - a magyarság határokon átívelõ báli
szokásait, hivatott átörökíteni a következõ
nemzedék számára, tisztelegve, viseletbeli
hagyományaink, kultúránk és gasztronómiánk elõtt, miközben mélyebbre szõjük
az összetartozás szövétnekét.
A bál a történelmi zászlósor bevonulásával kezdõdött, az elegánsan feldíszített bálteremben, ahol minden asztalon mécsesek
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égtek és a 64 vármegye címerei kapcsolták
össze a nemzetet. A bevonulást Vesztergám
Miklós tárogatójátéka kísérte.
A 28 darabból álló zászlósort minden
asztaltársaságtól egy - egy résztvevõ vitte,
ezzel is jelképezve a múlt és jelen összetartozását, mely nélkül nincs jövõ. A himnusz
után Szabó Sándor Kaliforniai magyar püspök áldása és dr. Tanka László megnyitó beszéde következett. A bált az elmaradhatatlan palotás és a hagyományos pezsgõ duett
nyitotta meg. A színvonalas produkciókban
Leblanc Gyõzõ, Tóth Éva, továbbá a
HungarOperett mûvészei, majd Szõlõsi
Emese nótaénekes mûködött közre, kísért
ifjú Sánta Ferenc és népi zenekara. Az éjfélt
Mészáros János Elek énekmûvész dalai köszöntötték, a vendégsereg szûnni nem akaró, újrázása mellett.
A bál vendégeit kiváló ételekkel és italokkal kényeztettük, mely igazi magyar „terüljterülj asztalkám” mesés valóságát vonultatta fel óriási kínálatával, finomnál-finomabb
ízeivel melyeket egész éjszaka kóstolgathattak, fogyaszthattak vendégeink.
A bálokon a fõszerep természetesen a
táncé, a táncolni vágyóknak is igyekeztünk
kedvében járni. Táncolhattak keringõt, tangót, csárdást, a frissebb ritmusok kedvelõinek magyar slágerekkel kedveskedett a
tánczenét szolgáltató kiváló, Netti és a
Hollander Band zenekar.
A báli forgatagban, ahogy lenni szokott,
volt bál szépe választás, volt tombola és régi cserkész hagyományként magyar népdaléneklés. Volt kalocsai viselet bemutató és
volt díszruha bemutató, mellyel kedvet szerettünk volna teremteni a magyar bálokon a
hagyományos magyar viseletek, díszmagyarok újbóli megkedveléséhez. Szép viseletbeli hagyományaink átörökítésében kedves hölgyek-urak úgy gondolom, van tennivalónk.
Remélem minden kedves vendégünk jól
érezte magát, a sok kedves mosolygós arc, a
fáradhatatlan táncos kedv, a bált záró Szózat elénekléséig kitartó vendégsereg, az azóta beérkezett sok-sok köszönõ levél errõl
tanúskodik.
Legyen jövõre a vendégünk Ön is!
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SZÉPSÉGVERSENY
Bemutatjuk a New York-i Miss Hungary gyõztesét, Máté Évát

Büszke a magyarságára
Mint elõzõ lapszámunkban hírül adtuk nemrégiben elsõ ízben vetélkedtek és mérették meg magukat három kategóriában is a gyönyörû magyar és magyar származású hölgyek New Yorkban,
a „Miss Hungary Amerikában” elnevezésû szépségverseny keretében. A szebbik nem versengését és az ünnepélyes eredményhirdetést követõen a rendezvény egy bállal és egy össznépi táncmulatsággal zárult. Az esemény fõrendezõje a Magyar Világtalálkozón „A Világ Magyarságáért”
díjat kapott Bollók Barbara volt, gyõztese pedig Máté Éva, a Felvidékrõl származó gyönyörû leányzó, akit lapunk egy rövid interjúra kért, hogy olvasóink is megismerkedhessenek vele.

Nagy sikert aratott a Gloria Singers énekegyüttes

Szép hangok szólama

A Gloria Singers három kiváló tehetségû
mûvésznõ énekegyüttese, akik három különbözõ zenei hangzást képviselnek: Fehér
Adrienn (pop-rock), Jelinek Zsu (jazz),
Tótpál Szilvia pedig az opera hangzást képviseli a crossover formációban. 2008-ban a
Sony Music gondozásában jelent meg
nagylemezük, amelyen három szólamban
csendülnek fel népszerû slágerek, egyebek
mellett operákból, musicelekbõl és operet-

tekbõl. A magyar és a külföldi közönséget is
elkápráztatták már a lányok csodálatos mûsorukkal, s nagy sikert arattak a Magyar Világtalálkozó Nemzeti Kulturális Gálaestjén
az Uránia Nemzeti Filmszínházban, s több
százan tapsoltak nekik a Világfaluban.

Koncertszervezés: Strirecky Szilárd Ákos
info@adevents.hu

LACIKONYHA
A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL
A Hévízi tó északi bejáratától 50
méterre levõ Lacikonyhánkban
házias ételekkel (sok-sok finomság, például babgulyás,
gulyásleves, pontyhalászlé,
egységesen 890 forintos áron,
túrós csusza 590 forintért,
minõségi borok pedig 1000
forint/liter áron), kedvezõ árakkal,
kedves és gyors kiszolgálással várjuk régi és új vendégeinket.

Vállalkozásunk magyar-holland tulajdonú Kft. Azzal a
céllal jött létre, hogy a rendezvények teljes skáláját felölelve,
szakmai tapasztalattal rendelkezõ munkatársakkal, valamint
megbízható kipróbált szolgáltatói hátérrel valósítsa meg az Ön
elképzeléseit. Lelkes csapatunk
igyekszik egyedivé, feledhetetlenné tenni az Ön születésnapi
partiját, vállalati, bel-, illetve
szabadtéri rendezvényét. A
gyermekmûsorokkal mosolyt
csalunk a gyerekek arcára. Foglalkozunk színházi elõadások,
kiállítások, termékbemutatók,
koncertek, csapatépítések szervezésével, elõadómûvészek közvetítésével. A hangosítást saját technikánkkal biztosítjuk. Cégünk
rendelkezik komplett reklámkampányok megszervezéséhez és
lebonyolításához szükséges technikai és mûszaki eszközökkel.
Szolgáltatásunkat a kreativitás,
megbízhatóság, rugalmasság
jellemzi. Célunk, hogy megrendelõinket, megbízóinkat, vendégeinket a legteljesebb mértékben
kiszolgáljuk és elnyerjük bizalmukat, megelégedettségüket.

8380 HÉVÍZ,
Kölcsey Ferenc utca 4.

lacikonyha.uw.hu

Tel./fax: 06-83/340-203;
mobil: 06-30/957-9919
E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu
Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig:
9.00 – 21.00-óráig

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

250 West 57th Street
Suite 732.
New York,
New York 10107-0732

TEL.: (212) 541-6148;
FAX: (212) 245-5122
E-mail: g.maimancpa@verizon.net

Máté Éva és családja a Felvidékrõl származik, Kassán született és ott is végezte alapfokú
iskoláit. Szülei mindig megõrizték magyarságukat, a magyar kultúra és mûveltség
szellemében nevelték lányukat. Éppen húsz esztendeje,
hogy 1992-ben, magán jellegû
okok miatt elhagyták Szlovákiát, s költöztek New Yorkba,
ahol azóta is élnek
Éva hamar beilleszkedett az
amerikai közegbe, elsajátította
a nyelvet, s a Baruch Collegeban kezdte meg tanulmányait.
Itt szerzett könyvelõi képesítést, s dolgozik ma is szakmájában a Soros és Zavvos partner szövetségnél.
Mint
az
American
Hungarian Panoráma magazinnak elmondta, büszke magyarságára és mindent megtesz annak érdekében, hogy a
magyar nyelvet és a kultúrát

megõrizze és népszerûsítse
Amerikában. Gyakran jár magyar közösségekbe, sok ismerõse, barátja van, s nagy örömmel hallott Barbaráéktól arról
a kezdeményezésérõl, hogy

Otthon, a kanapén
megrendezik az elsõ Miss
Hungary versenyt New Yorkban.

Mint mondja, kicsit gondolkodott, hogy induljon-e, de aztán
úgy döntött, megpróbálja, hiszen ez végül is csak egy játék.
Elhatározását siker követte: õ
nyerte meg a Miss Hungary
szépségversenyt New Yorkban!
És természetesen a vele járó jutalmakat, hírnevet, „dicsõséget”.
– Nagyon örülök, hogy bejuthattam és megnyerhettem
az amerikai magyar szépségversenyt, s büszke vagyok magyarságomra, származásomra
is – mondta lapunknak a királynõ, aki egyébként szabadidejében szeret írni, olvasni,
kirándulni. Kedvenc étele pedig, édesanyja fõztje: a magyar csirke paprikás!
Még annyit, hogy a fõrendezõ, Bollók Barbara júliusban Magyarországon járt, s
ott találkozott, épp’ a Világtalálkozón Kovácsvölgyi Hajnalkával és Joó Gézával, akik a

A versenyre készülodés közben
magyarországi Miss Hungary
versenysorozatot szervezik, s
a két ország közötti együttmûködés lehetõségeirõl is
szót váltottak. De a részletekrõl majd egy késõbbi híradásunkban számolunk be olvasóinknak!
Az eseményrõl Attila Hun
fotómûvész által készített képek az alábbi internet oldalon
tekinthetõk meg:
http://www.facebook.com/
MolnarTravel

Eladó ház a Dunakanyarban

Budapesttõl 40 km-re, Visegrádon a Fellegvár tövében, erdõvel körülvett hatalmas telken eladó egy 110 m2-es,
2+2 fél szobás, jó állapotú családi ház. A házhoz betonút vezet fel. 3 nagyméretû teraszáról teljes kilátás nyílik a gyönyörû Dunakanyarra. A szobák fûtése fa-, illetve olaj kályha. Ára: 80 000 Euro.
A teraszról látható panorámáról videofelvétel itt tekinthetõ meg:
http://www.youtube.com/watch?v=n8lxlqMWdXc&feature=youtu.be
Érdeklõdni: mobil: 30/2744-961; e-mail: mocsi.gabor@epitesz-terv.hu
2012/ 3. szám

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

31

Bemutatjuk a Világtalálkozó „szépészeti” partnereit: a Díszruha Szalont és a Ceffa Virág Stúdiót

Mennyasszonyi csokorral és egy
esküvői ruhával kezdődött minden…

férfi és nõi ruhák készítésével kezdett el
foglalkozni. Házassága és gyermekei születésével sem hagyta abba díszruhák készítését, családja – férje és öt gyermeke! –
odaadó szeretetének segítségével sikerült
mind családi, mind üzleti téren helyt állnia. Hajdan kis vállalkozása az évek hosz-

Éva és Mónika ötvözi a hagyomány és a szépség értékeit
A Magyar Világtalálkozó számos rendezvényén, az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermétõl a SYMA Rendezvényközpont Világfalujáig mindenütt ott voltak a gyönyörû virágcsokrok, díszek, s mellettük a Díszruha Szalon
elegáns és udvarias modelljei, szép, együttes színfoltot nyújtva a rendezvénysorozatnak. Kevesen tudják, hogy
e kettõs vállalkozás mögött két fiatal hölgy áll: Szabó-Majlik Éva, a Ceffa Virág Stúdió és Csehné Lubóváry Mónika, a Díszruha Szalon tulajdonosai. Nem csak az együttmûködésük példaértékû, hanem szakmai tudásuk, hagyományaink
iránti elkötelezettségük, s emberségük is. Ismerkedjünk meg velük és munkájukkal kicsit részletesebben is.
– Szabó-Majlik Évának hívnak, s három gyermekemmel és férjemmel Budapest mellett élünk egy nagyon kedves,
hangulatos családi házban – mutatkozik
be lapunknak a Ceffa Virág Stúdió tulajdonosa.
A virágok szeretete már a gyermekkora óta kíséri, bár nem ezt a szakmát
tanulta. Salgótarjánban, a szülõvárosában számítógépes operátorként dolgozott, de már ott egy kis virágboltot
nyitott egy Nógrád megyei kis faluban. Majd megismerkedvén a férjével
Budapestre költöztek, ahol elõbb családi körben, ismerõsöknek szívesen
kötött esküvõkre, ballagásra díszített,
majd az internet adta lehetõségeket
kihasználva 2010 õszén megnyitotta a
Ceffa Virág elnevezésû virtuális boltocskáját, amit késõbb megvásárolt.
– Élõvirág tárolására nem rendezkedtem be abban az idõben, ezért sokat gondolkoztam azon, hogy milyen

módon lehetne az élõvirágból készült dekorációkat megõrizni, hogy sokáig gyönyörködhessünk benne – meséli. – A tartósított virágok jó megoldást kínáltak erre
a célra, de az áruk igen magas. Hátrányuk, hogy ha nedvesség éri õket elveszítik tartósságukat, és nap hatására kifakulhatnak. A selyembõl és mûanyagból készült virágok giccsesek és sok esetben
egyáltalán nem hasonlítanak élõ megfelelõjéhez, ezért kutattam-kerestem és találtam!
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– luxus minõségû, élethû selyemvirágokat,
– „Igazi érintés” virágokat,
– habrózsákat,
– kézzel formázott agyagvirágokat,
agyagorchideát.

A színek, a vidámság, a harmónia és a
kreativitás, ami jellemzi a kézmûves virágkötészeti dekorációkat. Minden egyes
koszorú, asztaldísz egyedi, mert megrendelésre készült vagy a saját fantáziavilága
ihlette. Ezekbõl az alapanyagokból készülnek tartós, örök életû menyasszonyi
csokrai is. A menyasszonyi csokorhoz,
pedig menyasszonyi ruha is jár… nem is
akármilyen!
– Esküvõnk alkalmával ismerkedtem
meg Mónival – folytatja. – Akkor még
nem sejtettem, hogy ebbõl az ismeretségbõl késõbb barátság, majd egy közös
együttmûködés alakul ki. Az én menyaszszonyi ruhaválasztásom az õ általa készített díszruhára esett. Felemelõ és hihetetlenül jó érzés volt viselni, elképzelni és átélni a korabeli eleganciát és büszkén vállalni magyarságunkat. Csak azt sajnáltam, hogy ezt a virágot nem tarthattam
meg magamnak. Innen jött az ötlet, hogy
bár a ruhát nem, mégis valamit emlékbe
meg lehetne õrizni a nagy nap fényébõl
az otthonunkba és az életünkbe is belop2012/ 3. szám

ni. Ez pedig a menyasszonyi csokor!
Aztán ment minden mint a karikacsapás: felkereste Mónit, elmesélte neki az
elképzeléseit és szinte rögtön kialakult a
közös munka terve. Azóta több közös
megjelenésük volt, kiállításokon, bemutatókon szerepeltek együtt, nagy sikert
aratva mindenütt, mintahogyan a július elején megrendezett II. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatán is.
– Fõiskolai tanulmányaimat a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola Ruhaipari
szakán végeztem, itt szereztem meg a
szakmai tudás alapjait, melyeket gazdagított szabadkézi rajztudásom, melyet évek sora alatt sajátítottam el – veszi át a szót Csehiné Lublóváry Mónika.
– A fõiskola évei alatt el kezdtem kutatni a magyar díszruhák múltját, melyhez az indíttatást saját megálmodott
esküvõi ruhám adta. Nagymamámat
látva esküvõi díszmagyar öltözetben
nem volt kétséges, hogy én is hasonlót

www.ceffavirag.hu; www.ceffa.meska.hu
ceffa13@gmail.com

Az „egyszerű” Bocskaitól a díszmagyarig
Díszruha Szalonunk legfontosabb tevékenysége korhû Magyar Díszruhák
(díszmagyar) méretre készítése és kölcsönzése esküvõi és nagy báli alkalmakra. A Díszruha Szalon kizárólag saját tervezésû díszmagyar ruhákat készít korhû
technikával, rengeteg kézi munkával, kifogástalan minõségben. Díszöltözeteink
minden esetben igen sokrétû szaktudás
felhasználásával készülnek, melyekhez
többéves kutató munkánk, valamint
szakirányú végzettségünk adja az alapot.

szú sora alatt gazdag választékot adó szalonná bõvült, melyben kölcsönzésre és
készítésre is nagy választékot kínál az érdeklõdõknek.
Az évek során többször kapott felkérést a Magyar Mezõgazdasági Múzeum
részérõl ruha rekonstrukciók elkészítésére, melyek jól szemléltetik az évek során
kialakult kis csapata szaktudását, hozzá-

Éva és Mónika férje, Gábor a Magyar Világbálon

szeretnék viselni közelgõ esküvõmön.
Sajnos ilyen ruhát a jelmezeken kívül
nem igen találtam, nem tudtam kivel elkészíttetni. Ekkor döntöttem el, hogy magam járok utána ezeknek a csodaszép ruháknak. A kutatásból hamarosan szenvedély lett, mely máig sem lankad, sõt azt
hiszem ez az anyaság mellett második hivatásommá vált.
Mónika egy nagyon alapos kutató
munka után „A nõi magyar díszruhából”
diplomázott és a fõiskola elvégzése után

Kézi munka kifogástalan minõségben

értését. 20 év után jelenleg is korhû díszmagyar öltözeteket készít menyasszonyok, võlegények, bálozók számára, illetve
kívánságra mai divatos formába öltözteti
a régi nemesi viseletet.
– Az élet különös ajándékaként ismerkedtem meg alaposabban hajdani „menyasszonyommal”, Évivel , akivel ma már
kölcsönösen kiegészítjük egymást, ötletekkel, barátsággal, kitartással segítjük
egymást a nehézségeken keresztül. Így sikerült egy fantasztikus együttmûködést
létrehoznunk, ezt számos közös megjelenésünk is bizonyítja.
– Együttmûködésünk nem pusztán
szakmai vagy üzleti, hanem baráti is egyben – fûzik hozzá mindketten. – Közösen
kart-karba öltve, egymást segítve, a legjobb tudásunk szerint és maximális toleranciával küzdjük le a nehézségeket és
hozzuk létre az újabb értékeket.
Hát, kérem, bár csak sok ilyen szép példáról szólhatnánk!

nagy választékot találnak meg nálunk, illetve el tudunk készíteni bármely eredeti
darab alapján ruha rekonstrukciót is.
Mind a nõi, mind a férfi díszruhák készülhetnek arany, ezüst, illetve színes selyem sujtás és paszomány dísszel, és aprólékos korabeli mintaelemeket felhasználó hímzésekkel.
A díszmagyar mellett készítünk különbözõ, ugyancsak saját tervezésû, „magyaros jellegû” alkalmi ruhákat is (pl. me-

Munkánk minõségének alátámasztására figyelmükbe ajánljuk referencia
Mónika
munkáinkat, melyre rendszeres mega családjával
bízást a Magyar Mezõgazdasági Múzeum textil osztálya ad számunkra. A
hölgyek díszmagyar ruhái a szoknyán
és a fûzõs felsõrészen kívül az összes
kiegészítõt is tartalmazzák (alsószoknyák, kötény, fátyol, párta, kistáska).
A ruhák készülhetnek selyembõl, brokátból, vagy akár bársonyból.
A díszöltözetek között urak az
egyszerû „Bocskai” öltönytõl (fekete
szövet dolmány, öltönynadrág, állóvagy Petõfi-galléros ing, nyakkendõ,
esetleg mellény) a teljes díszmagyar
öltözetig (csizmanadrág, selyem vagy nyecske ruha, új asszony-új ember ruha,
brokát dolmány, bársony mente, ing) igen koszorúslány ruha, örömszülõ ruha, estélyi- és báli ruha, palotás táncruha, stb.).
Kínálatunk viszonylag új eleme a zsinóros kosztüm, mely a legváltozatosabb
formában készülhet.
Magyarország jelenlegi határain kívül
élõ honfitársaink részére is szívesen állunk rendelkezésre, két-három hetes látogatás alkalmával már lehetõség van az
igény szerinti ruha elkészítésére. Ez esetben mindenképen elõzetes idõpont
egyeztetés szükséges.

H-1195 Budapest,
Ady Endre út 140.
Telefon: +36-1-282-95-56;
+36-20-32-39-628
2012/ 3. szám
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RIPORT

Székelyudvarhely polgármesterének levele a Világtalálkozó résztvevõihez

Legyen részük áldásban is, békében is egyaránt!
Székelyföld bemutatkozott a Magyar Világtalálkozón

Zene, tánc, szépség, finomság,
turizmus, közélet
Budapesten a II. Magyar Világtalálkozó Világfalujában három székelyföldi régió vett részt és mutatkozott be:
Gyergyószentmiklós és a gyergyói medence, Székelyudvarhely városa, és Oroszhegy. Valamennyien a maguk tájegységére
illõ turisztikai jellemzõket, népviseletet, ízvilágot, gasztronómiai finomságokat mutatták be. A Világfalu impozáns bejáratától nem messze a Kárpát-medence magyar közösségeit felvonultató, Gaál István programigazgató által szervezett pavilonban kapott kiemelt helyet Székelyföld.
Gyergyószentmiklós városát a GYERKI iroda képviselte, de eljött a város polgármestere, Mezei János, valamint a székelyföldi
Világklub elnöke, Kopacz Zoltán, és a város legpatinásabb szállodájának, a Hotel
Astoriának a vezetõje, Varga Anna Mária is.
A kiállítói standjuk mögötti falon, a
híres Gyilkos tó volt
látható, a kiállító asztalnál pedig a gyergyói népviseletbe öltözött fiatal leányka
igyekezett választ adni a Gyergyó és környékére túrát terveGaál István (jobbról) és Lázár Ferenc
zõknek, szállás és
látnivalók iránt ér- fiúknak. Szóval valuta volt régen is, és az ma is az oroszhegyi
deklõdõknek.
gyümölcspárlat, más néven „székely útlevél”. Több fõzdében fõA sokféle progra- zik telente a sajátos mikroklímában zamatossá ért szilvát. Joggal
mok között, az egyik lehetnek büszkék az oroszhegyiek a pálinkájukra, amit bizonyít
elõadóteremben Me- a sok kiállításon nyert aranyérem.
zei János polgármesErdélyben, a Székelyföldön az oroszhegyi pálinka a legnépter és Kopacz Zoltán, szerûbb. Most eláruljuk, honnan tudhatják meg, hogy minõséfilmvetítéssel egybe- gi pálinkával van dolguk. A módszert szárazpróbának hívják.
kötött elõadást tar- Hajtsuk fel az italt, a poharat tegyük félre 5-10 percre, majd szatottak, megismertet- goljunk bele. Ha igazán jó a pálinka, akkor csak a tiszta gyüve a nagyszámú ér- mölcsillatot fogjuk érezni.
deklõdõvel GyergyóAmbrus Levente pálinkafõzõ gazda, hungaricumnak számító,
szentmiklós városát saját termésû, kiváló minõségû ágyas-pálinkájával és nagyon fiés a gyergyói meden- nom áfonya likõrjével mutatkozott be – közös standon – a székecét. A sok-sok pros- lyudvarhelyi Romantika Panzió és Étterem tulajdonosával, Mópektus, valamint a zes Istvánnal és feleségével, Marikával. Õk saját farmjukon neMezei János gyergyószentmiklósi polgármester
személyes eligazítás, velt mangalica, szürke marha, juh és egyéb állatokból készült
tájékoztatás, remélhetõen emeli e csodálatos hegyvidéki kör- termékeiket feldolgozva, hozták el a II. Magyar Világtalálkozóra,
nyezetbe, a jövõben Gyergyóba, a Gyilkos tóhoz, a Békás-szo- a SYMA csarnok Világfalujába.
roshoz látogató turisták számát.
Ha Erdélyben valaki meghallja
Oroszhegy község nevét, rögvest
a pálinka jut eszébe róla. Idõszerû, hogy az anyaországban is
megismerjék ezt az oroszhegyi
nemes italt.
Komoly hagyománya van e
gyümölcspárlatnak arrafelé: ezt
vitték régen az orvosnak, az ügyintézést mindenhol meggyorsította, az ifjak, ha katonának mentek,
a tisztek mindig meglágyultak tõA Világbál Szépe Csorba Zsuzsanna a Világfaluban
Mózes István és felesége
le, ami sok szabadságot jelentett a
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A II. Magyar Világtalálkozó résztvevõnek az alábbi levelet küldte Bunta Levente,
Székelyudvarhely város polgármestere.
Tisztelt ünneplõk!
Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket, és ezzel együtt gratuláljak a rendezvény szervezõinek – egyben sajnálatomat is fejezem ki, hogy nem ünnepelhetek
Önökkel. Városunk, Székelyudvarhely küldöttsége viszont örömmel vesz részt az
ünnepi eseményükön, valamint megtiszteltetésnek veszi mind a ránk való figyelést,
mind pedig a vendéglátást.
Az elmúlt 22 év egyértelmûen gyarapodásunkat jelentette.
A közösségek attól erõsek, ha egyénei összefognak, és egyformán, vállvetve kiállnak érdekeik mellett. Ezt kell szem elõtt tartanunk, és ezzel együtt tudatosítsuk,
hogy csak az összefogás útja járható számunkra. Össze kell fognunk, székelyek,
magyarok - aki pedig ezt elutasítja, õt magát a közösség utasítja ki soraiból.
A kivívott egyéni emberi jogok terén kevesebb a baj, mint a kollektív emberi jogok terén, itt még sok tennivaló van. Ugyanakkor el kell ismernünk, van miért küzdenünk, de a dolgaink jó irányba haladnak, a becsületes munkának pedig eredménye kell legyen.
Az egység megõrzésének gondolatát kell táplálnunk magunkban, és eszerint érdemes cselekednünk - ugyanakkor nem árt körülnéznünk, hogy más népek, nemzetek hibáiból okulhassunk, a példák pedig arra intenek: összefogással, közös erõvel érhetünk el eredményeket. Ez azt jelenti, ha egységesen állunk ki érdekeinkért,
nem utasíthatnak el, nem hallgattathatnak el. Ha következetesen kitartunk elveink
és vágyaink mellett, ugyanakkor hajlandók vagyunk áldozatot hozni, dolgaink rendbe jönnek.
Mi magunk is fel kell tennünk a kérdést, megtettünk-e mindent közösségünkért,
családunkért, jó úton járunk-e, lelkiismerettel végezzük-e munkánkat?
Hiszem, hogy az önvizsgálat elõbbre visz terveinkben. A magyarok gyarapodásáért a családalapítás, a gyermekvállalás a felelõs. Bízzunk a szebb jövõben, s a fiatal
generációt segítsük megvalósításaikban. Menjenek tanulni külföldre, és jöjjenek vissza családjuk és barátaik körébe. Tudásukat becsüljük meg, akárcsak munkájukat.
Tisztes megélhetést kell biztosítani nekik, a középgenerációnak nyugodt életet, az
idõseknek pedig méltóságos, békés öregkort. Az Önök segítségét is kérem ahhoz,
hogy a székely értékrendet újból életre keltsük, hogy a becsületes munkát visszaállítsuk helyes státuszába. A hagyományok ápolása nem csak az etnográfusok és mûkedvelõk feladata, ha mi is tiszteljük eleink szokásrendjét, életünk is a becsület jegyében fog zajlani.
Igen nagy a magyar kormány felelõssége. Azt kérjük tõle, hogy õrködjön a magyar összefogás felett. A mi vidékünk,tudják, híres faragott székely kapuiról. Régen
ezeket nem csak pontos mesteri munkával faragták, vésték, hanem festették is a motívumokat, ettõl egyediek. Mind a régi kapukra, mind a maiakra a porta tulajdonosai feliratot faragtattak és faragtatnak, ezek közül pedig az egyik legismertebb így
hangzik: Áldás a béjövõnek, béke a kimenõnek!
Azt kívánom mindannyiuknak e Világtalálkozó alkalmából, hogy legyen részük
áldásban is, békében is egyaránt!
Bunta Levente

Kopacz Zoltán
Mózes István nem gyõzte szeletelni a
jófajta mangalica szalonnát, a kolbászt, a
medvehagymás és köménymagos sajtokat, a kemencében sült házikenyeret a
kóstolni vágyó, sorban álló embereknek.
Eközben – székely népviseletben – citerán játszott és énekelt Bokor Tünde, híres népdalénekes, akit a Hargita megyei
Izlett az oroszhegyi
pálinka mindenkinek

Zeteváraljáról hívott el e jeles alkalomra,
a Romantika Étterem és Panzió tulajdonosa.
Ambrus Levente nedûibõl, két hatalmas
ballonból, mintegy 25
litert kóstoltak el apránként, a több mint ötven
országból a Világtalálkozóra látogatók, hogy
az után vigyék el a hírt
választott hazájukba, e
pálinkaféleségek egyedülálló ízvilágáról.

***

A II. Magyar Világtalálkozó július 8-án
este ért véget. A huszonötezer fõs részvétel – a világ 58 országából – színes, mozgalmas város benyomását keltette, bármerre járt a vendég, a látogató. A Világtalálkozó kitûnõ alkalom volt arra is, hogy a
résztvevõ, a világ minden tájáról ide sereglõ magyarok között barátságok, kapcsolatok jöjjenek létre – és a Világtalálkozó hírét elvigyék a nagyvilágba. Jövõre ismét várják a Székelyföldieket!
Fûrész L. Ferenc
2012/ 3. szám
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SZÉKELYFÖLDI LAKODALOM

ZENE

„Én a Tied, Te az enyém”

Hoffman Mónika a magyar, a svéd és az amerikai kultúrák vonzódásában

„Zenész áll a színpadon, nem csak énekes”

András Magdolna és Fûrész Dániel

Nemzetközi koncertkörútra készül az egykori Megasztár-döntõs

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, legyenek velünk életünk legszebb napján
2012. június 23-án 15,30 órakor a csíksomlyói Kegytemplomban tartandó esküvõnkön és az
azt követõ ünnepi vacsorán a Salvator Hotel éttermében.
Így szólt a meghívó az ifjú pár esküvõjére,
melyre a vendégek Erdélybõl, és a messzi Budapestrõl érkeztek.
(A székelyek a mai napig ragaszkodnak a
hagyományaikhoz. Három héttel az esküvõ
elõtt, a község plébánosa a templomban kihirdeti a házasulandók nevét, hogyha valaki tud
valamilyen titkos eseményt, akkor idõben
tudjon szólni. Ezen a napon a jegyespár személyesen hívja meg a két-két koszorús lányt és
a tanút. A lakodalom elõtti héten, az összes
keresztszülõ (õk lehetnek akár 5-8 pár is) ellátogatnak a jegyesekhez és együtt vacsoráznak.
Ekkor beszélik át az esküvõvel kapcsolatos
dolgokat.)
Egy héttel az esküvõ elõtt kezdõdött az
igazi készülõdés: az asszonyok, akarom mondani a fehér népek, nekiálltak a sütésnek, fõzésnek, így az esküvõ napjára a csíki rokonság hozta a finomnál finomabb süteményeket, a võlegény részérõl pedig az 52 fokos
szatmári szilvapálinkát, köményes pálinkát,
bort, sört és likõröket.

Szombat déli egy órakor volt a gyülekezõ a
fiús háznál, ahol mindenki ízlésének, gusztusának megfelelõen elõkóstolt a finomságokból, kortyolt a hûs italokból. Ily módon megvolt a jó hangulat az esküvõ elõtt, majd a lufikkal feldíszített kocsisor, élén a fiatal párt
szállító, elegáns fekete Mercedes, motorháztetõjén szép virágcsokorral elindult a Mikó-várral szemben lévõ városházára, a polgári esküvõ helyszínére. A mintegy fél órás szertartás
után, a már fiatal házasok és tanúik aláírták
az anyakönyvet és a kötelezõ fényképezés
után elindultunk a csíksomlyói Kegytemplomba. Lassú tempóban haladt a kocsisor a
templom felé, útközben végig dudálva, amire
a szembejövõ kocsik kürtjei válaszoltak, az út
szélén meg álló járókelõk pedig integettek a fiatalok felé.
Eljött az idõ, így szépen sorba rendezõdve
beléptünk a templomba, ahol külön oldalon a
leány, külön oldalon a fiú rokonsága foglalt he36
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lyet, a fiatalok és tanúik pedig az oltár elõtti
székeken. A szép, egyházi szertartás alatt,
amikor a plébános úr beszédében a fiatalokra
váró közös feladatokra, az együtt töltendõ boldog életre és jövendõ gyermekeikre tért ki, nékem bizony elszorult a torkom az örömtõl.
A szertartás végén újra felhangzott az orgona
gyönyörû hangja és a plébános úr kivezette az
ifjú párt a templom bejáratáig, ott sok boldogságot kívánva nekik elköszönt tõlük.
A Kegytemplom parkjában a már ifjú házasok a rokonokkal készítettek sok-sok fényképet, maradandóan a gyermekeik és unokáik részére. Ezt követõen a násznép átsétált a
közeli Hotel Salvatorba, az esküvõi vacsora
helyszínére. A szép, óarany színekkel díszített teremben a fõasztalnál foglalt helyet az ifjú pár és a két-két tanú, majd az ifjú férj felöli
asztalnál a fiú rokonsága, az ifjú ara felõli asztalnál pedig a leány rokonsága foglalt helyet.
A võfély, ahogy itt mondják, a „gazda” – az
ifjú ara fiatalabb bátyja, Pali volt – köszöntötte a vendégsereget és jó étvágyat, jó mulatást
kívánt. Mindenki elõtt már tálalva volt a finom
elõétel (erdélyi sonka, zöldség tekercs, párisi
szelet, fûszeres apró fasírt, rucar sajt, sonka
tekercs boef salátával, oliva bogyó, zöldség)
az asztalokon kicsi kancsókban a lehûtött
szatmári szilva és köményes pálinka, nagy
kancsóban a finom borok, sör, üdítõ. Rengeteg féle sütemény, szeletelt kürtös kalács és az
üdvözlõ italt, amely a férfiaknak Salvator keserû, a hölgyeknek pedig Salvator gyógynövény likõr volt. (meg kell említenem, hogy ez
utóbbi két féle italt, valamikor apácák állították elõ, titkos recept alapján – és mondhatni
ez a likõr a Salvator védjegye.)
A bõséges és finom elõétel után következett az ifjú pár elsõ tánca, a keringõ, amellyel
megnyitották a táncparkettet a táncos lábú
székely násznép elõtt. A zenét a csatószegi
Gyõrfi testvérek szolgáltatták, mindenki elégedettségére.
A finom ételek sorában csorba leves sertéshúsból, vegyes sült (sertéskaraj roston, sült
csirkecomb) petrezselymes újburgonyával,
párolt káposztával. Majd kávék, sós aprósütemény és hajnalban az itt elmaradhatatlan töltött káposzta tejföllel. Mondhatni, volt ott
minden, mi szem szájnak ingere.
Dániel és Magdi barátai, a zenekari szünetekben különféle játékokkal szórakoztatták a
vendégsereget. Ilyen volt például, amikor az ifjú férjnek az udvaron fel kellett mászni az
esõcsatornára és bizonyítva Magdi iránti szerelmét, háromszor kiáltani kellett az éjszakába: „Magdikám, nagyon szeretlek, soha el
nem hagylak!”
Itteni szokás szerint a násznép az ünnepi
vacsorán adta át a nászajándékot, ami általá2012/ 3. szám

Hoffman Mónikának jó pár évvel ezelõtt két ország magyarsága is drukkolt azért,
hogy minél tovább meneteljen a Megasztár énekverseny döntõjében, ahol csaknem a legvégsõkig eljutott. Szívébe zárta a közönség és megszerette, hiszen ma
is, ha Magyarországon jár felismerik az emberek, s mosolygós arccal mondják
neki, hogy „Te voltál a kedvencem!”. Presser Gábor akkori zsûritag pedig így nyilatkozott: „zenész áll a színpadon, nem csak énekes”. Mónika édesanyja, Zsuzsa
zongoramûvész, a malmõi magyar élet egyik „motorja”, s a Világklub ottani alelnöke. Ismerkedjünk meg kicsit részletesebben is lánya karrierjével.

ban pénz volt. Ez úgy történt, hogy az ifjú pár
az asztaluk elõtt állt, kezükben egy-egy pohárral, benne jófajta tokajival, és fogadták az
egyik kezükben borítékkal, másikban pohár
itallal érkezõket. Koccintások és jókívánságok
elhangzása után át adták a borítékot az ifjú
párnak.
Folytatódott a vigadalom, a tánc, melynek
egyik fõszereplõje Magdika idõsebb bátyja,
Gabi volt. A zömök testalkatú, tölgyfa kemény székely legény, két gyermek édesapja,
sok fiatalt megszégyenítõ módon ropta a
táncot, inge át izzadt a nagy forgatagban,
igazán kiérdemelte Gabi „a táncparkett ördöge” címet.
Éjfél elõtt volt a menyasszonytánc, gyûltek
a nagy címletû bankók, melynek a végén az ifjú férj váltotta ki és vitte el a fáradt mennyasszonyt. Pontban éjfélkor felhangzott a Székely Himnusz, amit felállva, kezünkben pohár
itallal együtt énekeltünk. A nyitott ablakokon
át zengett az éjszakában a székelyek Himnusza, bizonyítva hogy nem veszett még el Erdély, élnek még a székelyek...! A Himnusz végén koccintások, éljenzés az ifjú párra!
A násznép pedig mulatott, ropta reggelig.
A mulatságból végül hajnali öt órakor jöttünk
el. Azt tartja a szájhagyomány, hogy nincs
igazi székely lakodalom, bicskázás nélkül.
Nos, itt nem volt ilyen, talán ez is mutatja, változnak az idõk, változnak az emberek.
(A székely hagyományokhoz tartozik,
hogy a fiatal lány nemcsak nászajándékot,
hanem ágynemût, bútorokat, edényeket, ruhákat is kap, ha férjhez megy. A fiús szülõk
pedig a lakásról gondoskodnak. A sok öszszegyûjtött hozományból pedig boldogan élhetnek…!)
Kívánom az ifjú párnak, fiamnak Dánielnek és Magdikának, úgy legyen!
Csíksomlyó
Fûrész L. Ferenc

Hoffman Mónika a Halak jegyében,
március 11-én született Svédországban,
Malmõben. Édesapja egy kórházi szállítócég szakszervezeti vezetõje, édesanyja
zenemûvész, húga pedig egy koppenhágai Post Production cégnél dolgozik. A
család ma is Svédországban él, Magyarországon csak rokonaik vannak, és egy lakásuk a Liszt Ferenc térnél.
– Karierem az édesanyám pocakjában
kezdõdött – meséli Mónika –, éppen kürtkoncertet adott s akkor a zene hullámai
biztosan megértintettek, mert annyira
rugdostam, hogy alig tudta befejezni a
koncertet. Nem véletlen, hogy hároméves
koromban már vett nekem egy kis hegedût, amit ma is õrzök. Így hát az elsõ
hangszerem ez volt, az éneklést viszont
nem hagytam el soha, rengeteg zenekarral játszottam, s ez fejlesztette a hallásomat is.
Svédországban sok magyar klub van,
ezekben Mónika már 5-6 évesen énekelt,
anyák napját köszöntött magyar dalokkal,
verseket mondott, késõbb pedig zongorázott, amire szintén édesanyja tanította.
Igaz, zongoramûvész mégsem lett belõle,
de gyakran használja komponálás közben. Szaxofonon is játszik, ezáltal nagyon
megszerette a jazzt, különösen az énekeseket, mint Frank Sinatra és Ella
Fitzgerald, s a Big Band zene a szíve
csücske maradt. „Az év jazz hangja” díjat
is megkapta a svéd Sandviken Big
Bandtõl 2009-ben.
– Egyszer olvastam hogy a Berklee
College Of Music Bostonban ösztöndíjat
kínál és rákerestem, hogy mik a feltételek
– meséli amerikai útjáról. – Több ok miatt
vágytam oda, a jazz vonzott, s hogy édesapám Los Angelesben nõtt fel, és hozta
magával az amerikai kulturát. Mikor az
apai nagyanyám visszaköltözött Svédországba szintén csak angolul beszélgetett
velem és húgommal. A magyar nagymamám magyarul, így kis koromban már
három nyelven beszéltem. Végül mégis Írországon keresztül kaptam az ösztöndíjat
és bekerültem a Berklee akadémiára. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy
egy színpadon léphettem fel a világhírû

Charlie Hayden nagybõgõssel és Michael
Brecker szaxszofonossal.
Berklee után a Malmõi Zeneakadémia
következett, két évet végzett a zene-énektanár szakon, amikor lehetõség nyílt arra,
hogy magyar gyökereit is keresve kipróbálja magát a népszerû Megasztár mûsorban.
– Barátnõim Magyarországról értesítettek, hogy 2005 nyarán Megasztárt keresnek Magyarországon – mondja errõl-, s
mivel én igazán nem éltem otthon, küldtek egy tájékoztatót. A kalandvágy nem
hagyott nyugton, bár nem reméltem,hogy
svéd jelentkezõt is fogadnak majd, de
nagy örömömre bejutottam a döntõbe.
Igaz, hogy Svédországban komolyabb zenével foglalkoztam, de megszerettem a
pop-rock zenét a jazz mellett, így két lemezem jelent meg Magyarországon, az
egyik magyar pop-rock, a másik jazz saját
dalokkal. Ennek köszönhetõen az egyik
fõszereplõje lettem az 56 csepp vér rockmusicelnek, a nemrég elhunyt Kaszás Attila mellett. Ez a Grant Film produkciója
volt, s fõnökének, dr. Nagy Endrének köszönhetem, hogy kiadhattam a két nagylemezemet. Egy kellemes kis emlék maradt a Megasztárból, amit magammal hordozok egy életen át: „… zenész áll a színpadon, nem csak énekes” ez volt Pici bácsi, vagyis a zsûritag, Presser Gábor mûvész úr emlékezetes mondása a számomra, s ezért bármit csinálok, mindig minõségi teljesítményt produkálok.
Még két különleges élménye is volt
Magyarországon: részt vehetett a 2008as magyarországi Eurovíziós dalfesztiválon, ahol hegedült és énekelt. A zsûriben
Benkõ László ült, akinek nagyon tetszhetett a produkció, mert magas pontokat
adott. – Akkor még nem tudtam hogy
2008 õszén együtt vele, és Somló Tamással lépünk majd fel az elsõ Magyar Zenefesztiválon New Yorkban, dr. Tanka
László, a Világklub elnöke közremûködésében – fûzi hozzá Mónika. – A meghívást New Yorkból kaptuk, a szervezõ
Molnár Traveltõl, és egy kiváló magyar
családot, Bollókékat is megismerhettem
ily módon.
2012/ 3. szám

Azóta több év telt el, de ha Magyarországon van, még mindig felismerik az
emberek, s mosolygós arccal mondják
neki, hogy „Te voltál a kedvencem!” és ez
nagyon megérinti. A verseny után visszaköltözött Malmõbe, befejezte az akadémiát, zeneproduceri diplomát is kapott.
– Nem volt egyszerû a sok fellépés mellett a diplomaszerzés, de most már nyitott
vagyok arra, hogy bárhol a világon utazzak
és énekeljek. Szeretném, ha a Panoráma
Világklub-hálózat közremûködésével is
minél több helyre eljuthatnék és felléphetnék. A zene és a családom a mindenem, és
örülök hogy a zene által megtaláltam a magyar gyökereimet.Most érzem igazán azt,
hogy milyen is magyarként élni itthon és
otthon. Boldog vagyok, hogy édesanyámat
a Panoráma Világklub Svédországi Társklubjának alelnökévé választották - mondja befejezésül malmõi otthonában lapunknak, majd tovasiet az esti fellépésére, de
még elõtte megadta elérhetõségeit, mondván, hogy készséggel áll a külhoni és magyarországi meghívások elé.
P.S.
Hoffman Mónika elérhetõségei:
monika@monikahoffman.com
www.monikahoffman.com
+46 70 4297520 (SWE)
+36 30 5222098 (HU)
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Köszönet a magyar néptánc ausztráliai népszerűsítéséért
Életfordulók! – fontos események az életben – a keresztelõ, a gyermekkor, a serdülõkor, legényavatás, a locsolás, a sorozás, a lakodalom és a kivándorlás. Gémesi Zoltán, ezekkel a gondolatokkal állitotta össze a Melbourne-i Magyar Központban nemrégiben megtartott néptánc gála mûsort. Gémesi Zoltán néptáncmûvész-koreográfus, a Magyar Néptánckultúra
Alapítvány (a Magyar Központ, Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes és Magyar Központ Néptáncegyüttes) meghívására, a
melbourne-i néptánccsoportokat négy hónapon keresztül tanította és a csoportok ezen látványos mûsor keretében, egy
pompásan díszített színpadon, mutatták be munkájuk eredményét.
A forgatókönyv szerint a mûsor egy erdélyi bölcsõ dallal kezdõdött. A gyermekkor témája egy kiszámoló és ugrós játékos táncon
keresztül lett bemutatva, melyet a Rábaközi
legényavatás követett. Folytatás Széki táncokkal, melynek a Húsvétot felidézõ locsolás
is része volt. Ezután Nyírségi cigánybotoló és
a lányok Somogyi üveges tánca. A férfi csoport katona nótákkal összekötött mezõségi
táncot adtak elõ. Lakodalom Szatmárban a
hagyományos esküvõi szokásokból adott
ízelítõt. Kalotaszegi táncok következtek, melyek után Patócs Johanna gyönyörûen elénekelte „Elindultam szép hazámból”, ami a kivándorlást jelképezte. A mûsorhoz és az azt

követõ táncházhoz, élõ zenét, a sydney-i
Transylvaniacs zenekar szolgáltatott.
Az Alapítvány tagsága köszönetét tolmácsolja Sikó Anna nagykövetasszonynak,
hogy meghívásunkat elfogadta és férjével,
Róberttel eljöttek és a többi kiemelt vendégnek: Világos István tiszteletbeli konzul és felesége Eszter, Nt Dézsi Csaba, Petõ Árpád és
Lovaghy Ida. Köszönet a vendégszereplõknek, Patócs Johannának, valamint a Magyar Kultúr Kör Néptáncegyüttesnek, akik
immár a harmadik alkalommal vettek
részt gála mûsorunkban.
Továbbá köszönet Kovácsné Szilágyi
Zsuzsának az erdélyi bölcsõdal eléneklésé-

ért, Juhász Gézának, a színpad díszlettervezõjének, Gémesi Zoltánnak és Jobbágy
Szimonának és mindenkinek aki segített a
mûsorral egybekötött est és vele járó elõkészületek/munkák sikeres lebonyolításában. Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Gémesi Zoltánnak, hogy négy hónapra családja nélkül vállalta feladatát és
itt tartózkodása alatt jobban megszeretette,
valamint megismertette a táncosokkal a
csodálatos magyar néptánckultúrát és,
hogy egy ilyen értékes mûsort állított össze
nekünk.
Kövesdy Éva
(Melbourne)

Az 50. Világklub lett az elsõ ifjúsági közösség

Széken közös ügy az összefogás
Az elnöki megbízás átadása Csorba Zsuzsanna részére
Ez év június 17-én jelentõs eseményre
került sor Románia Szék nevû városában, a Mezõségben: megalakult a Panoráma Világklub 50. társklubja, amely
egyben a Világklub-hálózat elsõ ifjúsági
társklubja. A Wass Albert szülõföldjén
megalakult szervezet a „Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági Társklubja” néven mûködik, s Pörneki András, a JászNagykun-Szolnok megyei elnök közremûködésével jött létre. Az alakulást követõen ünnepélyes, mûsoros rendezvény ke-

retében került átadásra az ifjúsági klub vezetõjének, Csorba Zsuzsanna Emesének az elnöki megbízatását tanúsító megbízólevél,
Szék város mûvelõdési házában. Az ünnepi
rendezvényen szép számmal megjelent helyi közönség elõtt zenélt a „Kontra Banda”,
fellépett a Széki „Szalmakalap” hagyományõrzõ néptáncegyüttes, Kányádi Sándor versét pedig Tasnádi Márta adta elõ.
A rendezvényt
jelenlétével és hozzászólásával megtisztelte Soós Csaba,
az RMDSZ helyi elnöke, Sallai János
Szék polgármestere,
aki elismerését fejezte ki, hogy a széki fiatalok csatlakozPolgármester
tak a világ magyarüdvözlõ beszéde
ságának összefogá2012/ 3. szám

sáért munkálkodó Panoráma Világklubhoz. Biztosította a fiatalokat, hogy mindenben segíti a nemes cselekedetért
összefogott fiatalokat.
Az ünnepi rendezvényrõl készült
rövid film az alábbi helyen tekinthetõ meg:
http://www.youtube.com/
watch?v=DkPcjPOMraI
A Világtalálkozót követõen néhány nappal Pörneki András elnök Székelyudvarhely
patinás „Szent István” termében beszámolót
tartott a II. Magyar Világtalálkozó eseményeirõl. Másnap pedig egy zenés est
keretében Szentegyházán, a „Szépasszony”
panzióban Konrád Emese utazásszervezõ
felkérésére a helyi lakosság és a vendégek
részére szintén tájékoztatást adott a világtalálkozó eseményeirõl. A rendezvény
teltházas volt, s a közönség nagy érdeklõdése
mellett zajlott.
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INTERJÚ
Washington után a híres filmfesztiválon mutatták be Kálmán Gábor alkotását

Egyszer volt – Kalocsától Cannes-ig
A minap Washingtonban és a Budapesten is vetítették az Egyszer volt… címû dokumentumfilmet, amely egy kalocsai tanárnõ kutatásait mutatja be, amint feltárja az egykor a városban élt zsidó közösség történelmét. Az idei cannes-i filmfesztiválon is vetítik a filmet – nyilatkozta a film alkotója, Kálmán Gábor kalocsai származású, Los Angelesben élõ rendezõproducer, aki azt is elárulta, hogy a washingtoni Kongresszusi Könyvtár is gyûjteményébe vette a filmet. A sikeres mûvészt lapunkkal is megosztotta élményeit.
– Felidézné élete kezdeti, Kalocsán töltött éveit?
geztem a dolgom, mert 2008-ban ismét meghívást kaptam, mint
– Kalocsán születtem, az egész családom itt élt, legalább három Filbright senior scholar. Ez idõ alatt kezdtünk dolgozni az Egyszer
generációra visszamenõen. A családnak egy nagy fatelepe volt, egé- volt… címû filmen, amely nagyon érdekesen kezdõdött, és ha beleszen a II. világháború kezdetéig. A zsidótörvények bevezetésével so- gondolok, még érdekesebben folytatódott.
rozatos változások kezdõdtek az életemben. 1944. március 19-én be– Hogyan…?
jöttek a németek. A zsidókat gettóba zárták, késõbb deportálták.
– Kaptam egy e-mailt egy teljesen ismeretlen valakitõl MagyarorA szüleimmel elmenekültünk, de a háború után visszatértünk, és szágról. Bemutatkozott, hogy „dr. Magó Jenõné Tóth Györgyi vamegpróbáltunk mindent újra kezdeni. Amikor szép lassan újraindult gyok, történelmet tanítok, és a kalocsai zsidóság történetét kutatom.
az életünk, akkor jöttek a kommunisták, és ami megmaradt, azt õk Az ön nevét megtaláltam az úgynevezett Jaross-listán, és ha ön vavették el.
lóban ez a Kálmán Gábor, akkor nagyon szeretnék ön– Kisemmizetten hogyan folytatták az életüket?
nel beszélni.” Ez nagyon megható volt, és levelezni
– Végleg el kellett hagynunk Kalocsát, ezért Budakezdtünk. Érdekes volt, hogy valaki, aki nem zsidó, ott
pestre költöztünk. A kommunizmus alatt a származáél Kalocsán, és soha nem is hallott arról, hogy ott régen
som miatt nem vettek fel gimnáziumba. Végül is a taviruló zsidó közösség élt, mégis ezt kutatja most. Vanulmányaimat a budapesti zsidó gimnáziumban vélami a bensõmben megérintett, aztán jó néhány levélgeztem el. Édesapám nem kapott állást, mert osztályváltás és telefonbeszélgetés után elkezdtem gondolidegenként kezelték. Hárman éltünk egy pici kis lakáskodni, hogy mi lenne, ha ebbõl filmet készítenék.
ban. Sajnos az édesanyám akkor már halálos beteg
– A gondolatot tettek követték!
volt, és a forradalom után, amikor elhagytam az orszá– Akkor már tudtam, hogy a Fulbright-ösztöndíj
got, már nem volt velünk.
révén 2008-ban hosszabb idõt töltök Magyarorszá– Külföldön ismét új életet kellett kezdenie!
gon, de se pénzem, se forgatókönyvem nem volt.
– Bécs után Philadelphiába kerültem, ahol ösztönNagy szerencsémre megismerkedtem Garami Gábor
díjat kaptam a Kaliforniai Egyetemre, Berkeleybe, és
producerrel, és a segítségével rögtön forgatni kezditt folytathattam a tanulmányaimat, amelynek végén
tünk. Fantasztikus csapat állt össze: Tóth Zsolt, a refiziológiából diplomáztam. Nem sokkal késõbb behívmek operatõr, Kate Amend Oscar-díjas vágó és Mark
tak katonának. Miután leszereltem, ismét ösztöndíjjal,
So, a kiváló zeneszerzõ. Elsõ osztályú stáb, és ez látStanfordban tanultam tovább, itt szereztem meg a
szik is a filmen. Külön érdekesség, hogy mindkét
mesterdiplomámat, mint filmrendezõ.
operatõr, Tóth Zsolt és Jon Dunham, néhány évvel
Kálmán Gábor
– Ez meglehetõsen nagy váltás volt. Hogyan történt?
korábbi diákjaim voltak.
– A természettudományok mindig érdekeltek. Eredetileg orvos
– Akkor szép lassan összeálltak a dolgok a kezdéshez?
akartam lenni. Pharmakológiából szereztem a másoddiplomámat,
– Csak a pénz nem! Még sohasem dolgoztam úgy filmen, hogy
így rengeteg oktatófilmet láttam, amelyeket a gyógyszergyárak ké- kicsit forgatok, és amikor elfogy a pénz, akkor elmegyünk szerezni,
szítettek. Nem voltak jó filmek, nem tetszettek, és rájöttem, hogy aztán megint forgatunk, vágunk egy kicsit, aztán megint elfogy a
azokat vagy olyan filmesek készítették, akik nem értenek a tudo- pénz, és a folyamat kezdõdik újra. Ez nagyon nehéz dolog volt, és
mányhoz, vagy olyan tudósok, akiknek fogalmuk sincs, hogyan kell még most is nehéz. A film elkészült, de van egy ismert hollywoodi
filmet csinálni. Pusztán kíváncsiságból beiratkoztam egy filmes tan- tény, hogy akármennyibe kerül a film, a publicitás és a forgalmazás
folyamra az egyetemen, és ezután megfordult a világ körülöttem. Így legalább ugyanannyiba kerül.
kezdõdött…
A filmet most kezdjük forgalmazni a Magyar Nemzeti Filmalap
– Azóta sem ért véget…
révén. Jelenleg a Marche-du-Filmben látható, Cannes-ban.
– Igen, ez egy nagy szerelem, amely még ma is tart. Még meg sem
– Cannes-t megelõzte az amerikai és a magyar fõváros…
száradt a tinta a diplomámon, már dolgoztam egy nemzetközi tudo– A washingtoni magyar nagykövetségen lezajlott egy nagyon érmányos televíziós csatornánál. Sokat tanultam itt, és élveztem a dekes, szép bemutató, és ugyanabban az idõben az amerikai nagymunkámat, hiszen egyben volt tudomány és filmkészítés. Egy dara- követasszony mutatta be Magyarországon a filmet. Branko Lustig
big oktatófilmeket készítettem, és aztán kezdtem dokumentumfil- meghívta a filmet a zágrábi fesztiválra, amely az idén a tolerancia jemeket rendezni. Azóta is ezzel foglalkozom.
gyében zajlik. A filmet beneveztük az Oscar-díjért zajló versenyre is,
– A katedrára is felállt…
így egy hétig vetítették New Yorkban és Los Angelesben. Nagyon jó
- Szinte ezzel egy idõben kezdtem tanítani. Mint adjunct pero- kritikákat kaptunk!
fessor, húsz évig tanítottam a USC-n (University Southern
– Hogyan tovább? Mi lesz a következõ filmje?
California) és már majdnem 30 éve folyamatosan az Art Center Coll– Amíg ezt a filmet nem vezettük be a piacra, addig nem tudok
ege of Designban. Szeretek tanítani, úgy érzem, hogy legalább any- mással foglalkozni – ez megállás nélküli munka. A forgalmazás künyit tanulok a diákoktól, mint õk tõlem. Van egy olyan mondás, lön szakma, én viszont alkotó ember vagyok. Ennek ellenére foglalhogy „aki tudja, az csinálja, aki nem tudja, az elmegy tanítani”. Ezt koznom kell vele, mert nem tudok nyugodni, amíg a film nincsen az
én soha nem értettem, mert én nem azért oktatok, mert nem tudok õt megilletõ helyén. Amúgy akadnak újabb terveim: elõrehaladott
filmet készíteni, mindkettõt teljesen egyformán szeretem. Tanítok, korom ellenére még úgy érzem, hogy legalább 2-3 film van bennem,
közben tanulok, és természetesen filmeket készítek.
de biztos, hogy a pénzt nem én akarom összeszedni rájuk, mert ez
– Tanított a Budapesti Filmmûvészeti Egyetemen is?
túl sok energiámat emészti fel.
– Igen! 1994-ben Fullbrigt-ösztöndíjat kaptam. Úgy látszik, jól véKereki Kati
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HOTEL UNIO***

H-1077 BUDAPEST, Dob utca 73.
tel.: 36/1-4790400, 4790402, 4790404
fax: 36/1-4790401
e-mail: info@uniohotel.hu
sales@uniohotel.hu,
uniohotel@uniohotel.hu
web: www.uniohotel.hu
Szállodánk a fõváros központjában, a város üzleti és bevásárló negyedében
helyezkedik el. A tömegközlekedési lehetõségek kiválóak. Budapest jó néhány
nevezetessége a Zeneakadémia, az Opera, a Hõsök tere kényelmes sétával
könnyen megközelíthetõ.
50 légkondicionált szoba, fürdõszobával, telefonnal, színes televízióval, WI-FI-vel,
széffel, minibárral felszerelve.
Éttermünkben magyaros és nemzetközi ízekbõl összeállított svédasztalos vagy
menü étkezés áll vendégeink rendelkezésére.
Konferenciatermeink alkalmasak szemináriumok, tréningek, termékbemutatók,
üzleti megbeszélések, családi összejövetelek, esküvõk és fogadások helyszínének.

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****
H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Õrtorony utca 49.
Tel.: 33/510-810; 33/510-818 Fax: 33/510-811
Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu
www.bellevuehotel.hu
A Bellevue Hotel**** az Esztergom belvárosától 5 km-re fekvõ Búbánatvölgyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán
található. Szállodánkban 80 igényesen berendezett szoba várja a pihenni vágyókat.
Tiffany éttermünkben az ínyencek izgalmas íz-utazást tehetnek a
gasztronómia világában.
Wellness központunkban élménymedence, gyerekmedence,
melegvizes pihenõmedence, jacuzzi, finn- és bioszauna, illatkamra,
sókabin, gõzkabin, napozóterasz szolgálja Vendégeink tökéletes
kikapcsolódását.
215 m2-es konferencia termünk ideális színhelye kisebb és nagyobb
létszámú rendezvények, tréningek, konferenciák, és esküvõk megszervezésére.
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Az American Hungarian Panoráma világmagazin olvasói – akik a világ számos országából hazatérnek, hazalátogatnak – gyakorta kérik szerkesztõségünket, hogy segítsük útbaigazítani õket egy-egy hazalátogatásuk alkalmával. A leggyakoribb kérdések: hol szálljanak meg? Milyen éttermeket érdemes felkeresni? Milyen programokat, kirándulásokat tervezzenek? Hol vannak a legjobb helyek Budapesten és Magyarországon? Nos, lapunk ezzel a rovattal – Legjobb helyek! Top Places – Meghívók – Ajánlatok – útbaigazítást
ad a hazatérõ, hazalátogató avagy hazatelepült magyaroknak, illetve külföldi és hazai baráti társaságuknak, ismerõseiknek. Ajánljuk hát mindenki figyelmébe ezeket a bemutatkozó írásokat!

A Panoráma ajánlata
Bujdosó Edit rovata

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

BUDAVÁRI MÁTYÁS ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYTEREM

Ín y enc f alat ok ódon f alak k özö tt
Mátyás király udvarához tartozó személyek lakták azokat a palotákat, amelyek a középkorban a budai
várban, a mai Fortuna Ház helyén álltak. S abban a házban mûködött hazánk elsõ olyan nyomdája, mely
Gutenberg találmányát alkalmazta. A gyönyörû épület még õrzi a sok-sok évszázaddal ezelõtti hangulatot: a kapualj ülõfülkéit, a jellegzetes ablakkereteket. A Budavári Mátyás étterem a vár közepén, a Mátyás-templom és a Hilton
Szálloda szomszédságában található, szemben a Domonkos-rendi kolostor tornyának oldalfalán elhelyezett Mátyás portréval. Könnyen megközelíthetõ, hiszen a Bécsi Kapunál vagy a Várfok utca – Lovas utca keresztezõdésénél lévõ parkolóhelytõl mindössze pár száz métert kell sétálni (elõre szervezett program esetén behajtási engedélyt kapnak a vendégek).

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

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

is kényezteti a vendégeket. A borlapon
pedig megtaláljuk a magyar borvidékek
legzamatosabb nedûit. E csodálatos, különleges környezetben, étteremkomplexumban az árak átlagosnak mondhatóak.
Az ötven és háromszáz vendéget befogadni képes két rendezvényteremben
minden kívánságot teljesítenek: legyen az
svédasztalos bankett, állófogadásos társasági esemény, esküvõ, konferencia, elõadás, sajtótájékoztató vagy szakmai öszszejövetel. Az étterem vezetõi, rendez2012/ 3. szám

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

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

Magyar mûvészeti kuriózum és orosz gasztronómia

Keleti nyitás
Mosoly, jókedv és végtelen szeretet fogadja a vendéget Budapesten, a Mester utca 27-ben, a közelmúltban megnyílt, orosz specialitásokat, pizzákat és más finomságokat kínáló Capitano Flint Kávézóban és étteremben.
A barátságos hely tulajdonosa Ibragimov Igor, aki csupán néhány hónapja él hazánkban, de már csaknem harminc éve annak, hogy megszerette Magyarországot, s minden vágya az volt, hogy Budapesten nyisson éttermet. Ugyanitt, június 16án nyílt meg a világ elsõ olyan helye, ahol kizárólag szilikon és tûzzománc-kerámia képek láthatók. Ezt a különleges napot Kesztyûs Ferenc, háromszoros nemzetközi ezüstérmes grafikus- és festõmûvész kuriózum képeinek megnyitójával ünnepelték a mûvészetkedvelõk. A világhírû festõmûvészt egyben 80. éves évfordulója alkalmából nagyszabású rendezvénnyel
köszöntötték a 25 éve fennálló Kesztyûs Baráti Kör tagjai, kollégái, tanítványai és vendégei. A színes programban többek
között fellépett: Baranyi Ferenc, Takács Tibor, Barcs János költõ, Békés Attila mandolinmûvész, Kassai Franciska elõadómûvész, Hegedûs Valér zongoramûvész, ifj. Domahidy László operaénekes, Gyurkovics Zsuzsa színmûvész is.
– Amikor elõször jártam Magyarországon megragadott az ezt a célt szolgálja Kesztyûs Ferenc
akácvirágzás illata. Ez a szerelem azóta sem múlt el – mondja a festõmûvész kuriózumnak számító,
sokoldalú és mindig jókedvû Igor, aki Oroszország 4. legna- két képzõmûvészeti világtalálmágyobb városából, Jekatyerinburgból érkezett Budapestre. Ko- nyával: a tûzzománc-kerámia- és a
rábban bányában fõmérnökként dolgozott, majd igazgató-he- SziloKing szilikon mûvészfestékkel
lyettes volt egy gyárban és végül felsõ vezetõ egy bankban, aki készült alkotásainak bemutatása.
bejárta a világot. – Nagyon tetszik a táj, a Duna, az embereket is
Azt is megtudtuk, hogy a mûvészközel érzem magamhoz. Amikor festékek királyát, a SziloKing mûideérkeztem, találkoztam Kesz- vészfestéket Kesztyûs Ferenc Dr.
tyûs Ferenccel, s azóta minden Nagy József Kossuth- és Eötvös-dímegváltozott. Együtt sikerült jas, Európai Tudományos és Mûvémegvalósítani álmomat: közel szeti Akadémikussal kísérletezte ki.
hozni a kultúrát az emberekhez. A 74 db mûvészeti alkotás megtekinÚgy, hogy kulturált körülmények tése egyedi és megismételhetetlen,
között jó ételek és italok mellett egyben csodálatos élmény a mûvéhódoljanak a mûvészeteknek, szetet kedvelõ látogatóknak. A tárlat
Kesztyûs Ferenc:
amely egyesíti erõinket. A felesé- hónapokon át, nyitvatartási idõ alatt
gem jól fõz. Szeretett volna Euró- bármikor megtekinthetõ. A zárás után Velence gondolával (szilikon)
pában valahol saját éttermet nyit- pedig folyamatosan olyan képzõmûni, így ez a hely ajándék számára, vészeknek rendeznek bemutatókat, akik tûzzománc-kerámia és
mert itt Õ is megvalósíthatja vá- SziloKong mûvészfestékkel festenek. Elsõsorban a mester befugyait. Ami a legfontosabb: a pá- tott, tehetséges tanítványainak alkotásait csodálhatják meg a kurom és gyermekeim is imádják riózumokra kíváncsi érdeklõdõk, mûvészek és mûgyûjtõk.
Kesztyûs Ferenc után, fia Kesztyûs Tibor grafikus- és fesKesztyûs Ferenc: Szent István és Szent László ezt az országot.
Az orosz ételekrõl pedig nem tõmûvész nagy érdeklõdésre számító hungarikum képei
Budapest látképével (tûzzománc-kerámia)
beszélni, hanem ízlelni kell azokat! láthatók majd – jegyzi meg Kovács János kiállításszervezõ.
A kínálatban megtalálható a scsi és a szoljanka, a híres orosz pirog
A képzõmûvészeknek speciális elõadásokat tartanak és tarés az orosz palacsinta, a blini is.
tottak már a tûzzománc-kerámia és a SziloKing szilikon mû– Mivel Igor szereti a mûvészeteket, nagy érdeklõdéssel for- vészfestékrõl, és technikai alkalmazásukról. A festékgyártó
dult felém – veszi át a szót Kesztyûs Ferenc. – Azonnal egy hul- Pannoncolor Kft. megbízottjától a festékek megvásárolhatók.
lámhosszon voltunk, mert közösek a céljaink: a keleti nyitás. Ez
A kiállításokhoz kapcsolódóan író-olvasó, színész-közönség
azt jelenti, hogy a lehetõségek függvényében a kétalálkozókat, zenei programokat is tartanak, mesõbbiekben indiai, kínai és japán éttermekben is
lyek a „Magyar-orosz kapcsolatok és a magyarok
rendezünk kiállításokat, elõadásokat, azért hogy
mindenkiért” címmel, a kulturális hagyományok
velük is megismertessük a magyar kultúrát,
ápolását is szolgálják.
konyhamûvészetünket, nemzeti értékeinket, a
Ibragimov Igor és Kesztyûs Ferenc festõmûhazai termékeket, miáltal hungarikumok, különvész nap-mint nap csodás étkekkel, finom italoklegességek eljuthatnak távoli vidékekre is.
kal és gazdag szellemi munícióval várja a vendé– Közös célunk a magyar-orosz barátság újjágeket, a közönséget.
építése – veszi vissza a szót a házigazda. – Már Capitano Flint Kávézó és pizzéria
Bujdosó Edit
1095 Budapest, Mester u. 27.
Tel.: 06-1-951-7223
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Maximalizmus a kifinomultságban,
AVAGY
finomság és szépség a Szamos Gourmet Házban
SZERÉNYI GÁBOR

Fekete Borpince – Szekszárd
Természetes, telten gyümölcsös ízvilágú borok
A FEKETE BORPINCE a szekszárdi borvidék kiemelten értékes területén, az Iván-völgy szívében helyezkedik el. A
völgy az évszázadok óta híres szekszárdi borvidék egyik legkedveltebb termõhelye. A kedvezõ talajösszetétel és a délnyugati
fekvés kiváló minõségû szõlõ termesztését teszi lehetõvé. A szõlõ pedig a bor lelke.
– A családi hagyományokat követve,
szüleim munkáját folytatva kezdtem el
borokat készíteni – mondja Fekete Mihály. – Kezdetben saját magam és családom részére állítottam elõ bort, ezért is
különleges gondossággal és odafigyelés-

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

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

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

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

ndy Warhol írja sajátos filozófiai fejtegetéseiben, hogy New York egyegy pompás helyén nem is a termék
a fontos, amit adnak, hanem az atmoszféra. Az
extravagáns mûvésznek – sajna – nem adatott
meg, hogy 2011 novemberében bevonuljon a budapesti Vörösmarty tér egykori, Alpár Ignác tervezte tõzsdeépületébe. A kifinomult ízlésû bohém világfi pedig megtapasztalhatná, hogy a
hely szellemének esztétikai élvezete nagyon is egyenértékû lehet
az ínyencség empirikus átélésével.
A Szamos Gourmet Ház tervezésekor maximálisan figyelembe
vették, hogy a rendkívüli gondossággal, mûemlékvédelmi pontossággal új életre keltett épületbe magától értetõdõ természetességgel illeszkedjen az a cukrászda, amely egyben kávézó és
csokoládémanufaktúra is. (Azt a fajta
eleganciát árasztja a hely, ami a
gentlemanlike lényege, vagyis: úgy
lenyûgözõ, hogy sohasem tolakodó, harsány.)
A kifinomultságban viszont maximalista.
Aki már ismeri a Szamos-termékeit, remek cukrászdáit, az is ámulhat, hogy milyen elképesztõen magas színvonalú új hely született a
reneszánszát élõ, gyönyörû belvárosi palotában. Miközben vizuálisan kényezteti látogatóját már külsõ
látványában az épület jellegzetes ornamentikája, tovább élénkíti fantáziáját a Szamos Gourmet Ház megannyi leleménye.
A bejáratnál egy acélból készült,
két és fél méteres „csokoládéfa” áll
különleges cégérként. A kölni Imhoff
Csokoládémúzeumban látható prototípus folytatása igazi kuriózum. Az
ezüstös ágakon aranyló 82 darab, óriási kakaógyümölcsével hívogató
iparmûvészeti alkotás technikai kivitelezésében is különleges, de üzenetével több mint virtuóz produkció:
misztikus életfát mintáz, a csokoládé
kultúrájának átható erejét, értékét sugallva.
Csukás István felülmúlhatatlan
mesehõsére, Gombóc Artúrra is asszociáltat az Artúr nevezetû „bolygatógép”, amellyel az élvezeti színtéren megismerhetjük a csokoládéfigurák gyártásának egyik egyszerû technológiai folyamatát. (Miközben a pazar kínálat egy percre sem engedi feledtetni az Oscar
Wilde-i mondást, ami szerint az élet finomságait élvezõ gourmet
mindennek ellen tud állni, kivéve a kísértést…)
Nem véletlenek a mûvészeti képzettársítások.
A Szamosnál hangsúlyosan építenek a társmûvészetek hagyományaira. Itt látható egy sokak számára ismerõs, életnagyságú,
színes, esztétikailag attraktív marcipánlány szobra, szinte érinthe-
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tõ közelségben. (Ha valakinek nem jut eszébe
rögtön a mû „felmenõ rokona”, segítségként mögötte látható a XVIII. században alkotó francia
festõ, Jean-Étienne Liotard A szép csokoládéslány
– La belle chocolatiére portréja.)
Miközben az édességek klasszikus Szamosregimentje fölött tarthatunk szemlét, s ízlelhetjük a már ismert és megkedvelt formációkat, merészebb kalandok izgalmára is adódik lehetõség.
A csípõs – chilis! – fûszerekkel egzotikussá avanzsált édességek
mellett olyan meghökkentõ kombináció is készül itt, mint a csokoládés bélszín…
A minõség folyamatos magas színvonalra emelése mellett az
újítások szüntelen kísérlete is az alapító Szamos Mátyás hagyományaihoz, alapértékeihez tartozik. A megbízható
szakmai háttér, a tradíciók tisztelete ötvözõdik a
legkorszerûbb követelményekkel.
ersze amikor a finomságokra vágyó
beül a Szamos Gourmet Házba,
nem elemezgeti, hogy mitõl is olyan
magával ragadó a hely. Süteményt majszolva,
bonbont ízlelgetve, forró csokoládét vagy kávét hörpölgetve, tûnõdve nézegeti a falakon
Domé Eszter nagyméretû porcelánképeit,
amelyek a Herendi Porcelánmanufaktúrával való együttmûködés reprezentatív
darabjai. (És ha beleszeretünk abba,
hogy finomság és szépség együtt jár,
nem maradunk magunkra vágyunkkal: exkluzív ajándékként – elérhetõ
áron – vásárolhatunk is édességet
Herendi porcelándísszel kombinált dobozban.)
Ha úgy adódik – és nem
kockáztatunk sokat ilyen jóslattal –, akkor dél és három
óra között nem kell elrohannunk a Szamostól
máshová ebédelni: itt is
lehet, mégpedig választékosan.
És ha gyermekünk
vagy saját gyermeklelkünk megáhítja,
hogy
játsszunk
csokoládésat, a
házban mûködõ
iskola kurzusaira is
beiratkozhatunk, ahol elleshetjük a mesterfogásokat, a
technológia csínját-bínját… S míg édes feladatainkat
végezzük, felidézhetjük a hajdani
szentendrei szerb fiúcskát, a kis
Szavits Mladent (ki késõbb Szamos
Mátyás néven lett híres), akinek életmûve a család újabb generációival 1052 Budapest, Váci u. 1.
(bejárat
folytatódik, mindannyiunk örömére.
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